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Wprowadzenie
Słowo „człowiek” zawiera w sobie wywyższenie, ukonstytuowane szczególnym miejscem, jakie zajmuje on wśród bytów. Jest integralną całością cielesno-duchową, a duchowość właśnie nadaje mu godność osoby. Przejawia się ona
w rozumowym poznaniu, wolnym dążeniu oraz zdolności do uczuć wyższych.
Te kolejne wymiary wymagają jednak troski, która stanowi przedmiot działań
wychowawczych. Usprawnianie we wskazanych obszarach określa człowieka
w jego sposobie bycia jako osobę indywidualną, wyjątkową i niepowtarzalną.
Siłą jednoczącą wysiłki zmierzające do harmonijnego urzeczywistniania tych wymiarów są sprawności moralne. Stanowią je specyﬁczne dyspozycje wewnętrzne,
kierujące człowieka w stronę moralnego dobra.
Kształtowanie sprawności moralnych jest dochodzeniem do doskonałości
jako pełni człowieczeństwa na miarę indywidualności człowieka. Zupełna doskonałość jest człowiekowi niedostępna ze względu na nieuchronność popełniania
błędów, wynikającą z ograniczeń właściwych ludzkiej egzystencji. Nie zwalnia
to jednak wychowawcy ani wychowanka z podejmowania starań rozwojowych.
Samo dochodzenie do doskonałości jest jej współtworzeniem i zarazem doświadczalnym potwierdzeniem. Wychowawca stwarza warunki ku temu, by wychowanek doskonalił się na miarę swoich możliwości poprzez dobre czyny. Własna
doskonałość moralna pozostaje wtórna wobec czynionego dobra. Praktycznym
wymiarem rozwoju zwanego doskonaleniem jest harmonia wyrażająca moralne
uporządkowanie wewnętrzne (rozumności, wolności i uczuciowości) oraz zewnętrzne (swoistego ładu działania) osoby. Przedmiotem wychowawczej troski
są sprawności moralne wychowanka, ale ich kształtowanie współwarunkowane
jest także sprawnością wychowawcy1.

1
Różne wymiary sprawności moralnych w wychowaniu zinterpretowano w monograﬁach:
Filozoﬁczny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu oraz Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.).
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Sprawności moralne w wychowaniu stanowią wyzwanie zarówno dla wychowawcy, jak i wychowanka. W konfrontacji z rzeczywistością wywołują uzasadniony dysonans pomiędzy pragnieniem stanu idealnego a realnym wizerunkiem
siebie. Różnica wskazuje rozpiętość bycia pomiędzy tym, czym mógłby on być,
a tym, czym jest. Dysonans może motywować do zmniejszania różnicy poprzez
świadome starania rozwojowe albo zniechęcać do pracy nad sobą, zniekształcając równocześnie rozumienie sprawności moralnych. Wypaczenie w tym zakresie
kreuje kształtowanie sprawności moralnych jako dominację negacji nad aﬁrmacją rozwoju. Postrzegane są one wówczas jako przykry wysiłek, trudne wyrzeczenia, które w dodatku nigdy się nie kończą. Praca nad sobą zostaje w tym kontekście pozbawiona radości zdobywania osobowościowego wzrostu. Własności
konstytuujące wyższość człowieka wśród bytów są więc jego rozwojową szansą,
która nie zawsze zostaje spożytkowana do realizacji konkretnego dobra moralnego. Jest nim rozwój własny podejmowany w celu mądrego współuczestniczenia
w rozwoju innych osób. O różnicy między wyzwaniem i rzeczywistością sprawności moralnych w wychowaniu można wnioskować także na podstawie wiedzy
i doświadczenia Autorów zamieszczonych w tym tomie tekstów, które ukazują
postulowany oraz rzeczywisty wymiar sprawności moralnych w wychowaniu.
Pozwalają nie tylko na zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie różnorodnych sprawności moralnych, mogących ujawnić się w konkretnych sytuacjach
życia, ale także pobudzają do reﬂeksji nad procesem wychowania, w pośredni
sposób doświadczanego przez każdego człowieka.
Otwierający monograﬁę tekst Aliny Rynio oraz Małgorzaty Tomczyk
prezentuje teorię cnót Jacka Woronieckiego. Choć wydawać by się mogło, że
twórczość tego wybitnego dominikanina, zmarłego w 1949 r., nie przystaje do
współczesnych problemów wychowawczych, to jednak Autorki w niezwykle interesujący sposób wskazują, jak ważna dla współczesnego człowieka jest zaproponowana przez duchownego teoria cnót kardynalnych oraz formowanie jego moralnego charakteru. W pracy przybliżone zostają takie kategorie, jak roztropność
oraz umiarkowanie – pojęcia, które wydają się nieprzystające do ducha czasów,
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w których żyjemy, a które mogą mieć niebagatelne znaczenie dla rozwoju osoby.
W artykule podjęta zostaje także próba odpowiedzi na pytanie, co współcześnie oznacza formowanie ludzi moralnie dobrych. Autorki w interesujący sposób
przybliżają Czytelnikom dorobek Jacka Woronieckiego, ukazując jego zdumiewającą aktualność we współczesnej pedagogice.
W kolejnym artykule Czytelnicy mogą odnaleźć odpowiedź na pytanie
o związek charakteru ze sprawnym postępowaniem. Wydaje się, że termin charakter przestał być terminem ściśle psychologicznym, przeszedł na stałe do mowy
potocznej. Podobnie rzecz ma się z terminem cnoty czy sprawności. Niejednokrotnie określenia te mogą okazać się trudne do zdeﬁniowania. Henryk Jarosiewicz
w niezwykle interesujący i przystępny sposób przybliża psychologiczny model
funkcjonowania człowieka, wyjaśniający proces nabywania sprawności moralnych. Artykuł ukazuje mechanizmy działania człowieka, które z pozoru mogą
wydawać się oczywiste, ale są tajemnicze, właściwe każdemu człowiekowi.
Andrzej Potocki w prezentowanym tekście w zaskakujący sposób dotyka
tematu wychowania do dobrych obyczajów, wydawać by się mogło – niemodnego, może staroświeckiego w dobie wielokulturowości i głoszonych postulatów
coraz większego zakresu wolności. Autor podkreśla moralny wymiar obyczajów,
ich powiązanie z cnotami oraz codziennym doświadczeniem każdego człowieka. Wyjaśnia pojęcie roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania oraz męstwa,
ukazuje kategorie wartości, norm i obyczajów, wpisując je w dyskurs etyczny,
moralny i wychowawczy.
Artykuł autorstwa Grzegorza Adamczyka stanowi analizę kondycji moralnej
społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań socjologicznych. Dokonawszy socjologicznej analizy moralności oraz przedstawiwszy niezwykle interesujące
współczesne przemiany moralności, Autor w oparciu o badania własne prezentuje segmenty moralności Polaków, wskazując preferowane przez badaną grupę
wartości. Czytelnikom zostaje zaprezentowana rzetelna interpretacja wyników
badań zawierająca uwarunkowania demograﬁczne, społeczno-ekonomiczne,
a także religijne przynależności do określonych segmentów moralności. Artykuł
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pozwala na głębsze rozumienie procesu rekonstrukcji wartości, a przez to także
rzeczywistości społecznej, w której przychodzi nam żyć.
Andrzej Bałandynowicz podejmuje w artykule zagadnienie reintegracji
społecznej skazanych w warunkach probacji wspartej na wartościach – tożsamości osobowej, społecznej oraz kulturowo-cywilizacyjnej. Autor, wychodząc
od przedstawienia założeń wstępnych, w precyzyjny sposób podejmuje kwestię
diagnozowania społecznego, funkcjonalności struktur społecznych, ostatecznie –
reintegracji wspartej na wartościach. W artykule ukazane są aspekty proﬁlaktyczne, zagrożenia i szanse występujące w omawianych zjawiskach, aktualne badania
empiryczne dotyczące kondycji społeczeństwa, w którym żyjemy. Wszystko to
sprawia, że prezentowany artykuł wydaje się interesujący nie tylko dla specjalistów z dziedziny resocjalizacji, ale każdego, kto chciałby głębiej poznać procesy
i zjawiska, których jest świadkiem.
Przedstawiany w książce artykuł Elżbiety Bednarz porusza kwestię spójności oddziaływań wychowawczych rodziców i szkoły oraz wpływu występowania
tejże spójności na wypracowanie u wychowanków preferowanych postaw i wartości moralnych. Autorka poddaje w tym kontekście analizie sprawności moralne współczesnej młodzieży gimnazjalnej, co wydaje się szczególnie interesujące
w obliczu niegasnących sporów dotyczących zasadności utworzenia etapu szkolnego gimnazjum i jego efektów wychowawczych. Uwagę zwraca także poruszone
przez Autorkę zagadnienie autentyczności i świadectwa życia wychowawców.
Opracowanie Pawła Nierodki wygląda odmiennie na tle pozostałych tekstów zamieszczonych w niniejszej monograﬁi. Jest to jedyny artykuł odwołujący
się do istotnego dla pedagogiki ﬁlozoﬁcznego stanowiska recentywizmu autorstwa Józefa Bańki. Autor wskazuje na ważną rolę ﬁlozoﬁi w wychowaniu człowieka, znaczenie pierwiastków emocjonalnego i racjonalnego w rozwoju osoby,
prezentuje interesującą i, wydaje się, rzadko poruszaną koncepcję wychowania
ukierunkowanego na teraźniejszość, a także specyﬁczną rolę nauczyciela. Można
tu również odnaleźć interesujące rozważania na temat thymos, emocjonalności
człowieka jako źródle jego twórczych zachowań.
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Kolejny artykuł traktuje o cnocie altruizmu w wychowaniu dzieci i młodzieży. W czasach, w których coraz większe znaczenie ma indywidualizm i wąsko
rozumiana samorealizacja, głos zaznaczający wartość altruizmu w wychowaniu
i codziennym życiu jest niezwykle cenny. Piotr Modzelewski wskazuje na istotę
zagadnienia, omawia szeroko współczesne przejawy altruizmu dzieci i młodzieży,
jego rodzaje oraz, co szczególnie cenne, przytacza wskazówki, jak takie zachowania rozwijać u wychowanków. Autor podkreśla długofalowe pozytywne konsekwencje postaw altruistycznych nie tylko dla osób podejmujących je, ale także
dla społeczeństwa.
Anna Agnieszka Carleo w artykule poświęconym idei i roli integracji edukacyjnej w kształtowaniu wybranych sprawności moralnych u dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych podkreśla jej istotne znaczenie dla obu stron tego
procesu. Jak wynika z przytoczonych przez Autorkę badań, integracja, o której
mowa, sprzyja w znacznej mierze rozwojowi określonych sprawności moralnych.
W tekście zawarte są zarówno praktyczne, jak i teoretyczne informacje dotyczące
związków integracji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych z kształtowaniem sprawności moralnych.
Przedostatni tekst, Przemysława Eugeniusza Kanioka, koncentruje się na
udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące udziału ojców w wychowaniu dzieci
niepełnosprawnych w ocenie matek. Praca stanowi oryginalny wkład w poruszaną
problematykę, nie ma bowiem zbyt wielu rozpraw dotykających tego zagadnienia. Wyniki przeprowadzonych badań własnych mogą stać się przyczynkiem do
dalszej analizy zagadnienia roli ojców w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci,
szczególnie w ocenie matek, jak również pogłębionych reﬂeksji nad coraz częściej
poruszanym problemem aktywnej obecności ojców w procesie wychowania.
Monograﬁę zamyka artykuł Małgorzaty Miller poświęcony odpowiedzialności w kontekście uczestnictwa uczniów w chórze. Autorka, prezentując wyniki przeprowadzonych badań własnych, dowodzi, w jakim zakresie i w jakich
warunkach chór staje się wartościowym miejscem doświadczania i rozwijania
odpowiedzialności u uczniów. Artykuł pobudza do pogłębionego rozumienia
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kategorii odpowiedzialności oraz dostrzeżenia jej wartości zarówno w wymiarze
teoretycznym, jak i praktycznym.
Artykuły składające się na niniejszą monograﬁę, dzięki swojej różnorodności, mogą stać się przedmiotem zainteresowania szerokiego kręgu Odbiorców,
stanowiąc nie tylko fundament naukowy rozważań o sprawnościach moralnych
w różnych kontekstach wychowawczych, ale także – będąc inspiracją dla osobistej reﬂeksji na temat istoty i znaczenia sprawności moralnych – w życiu poszczególnych osób oraz całych społeczności.
Świadomość wyzwań oraz rzeczywistych możliwości jest warunkiem skuteczności działania wychowawczego, które współdecyduje o moralnej kondycji
społeczeństwa. Dominacji aﬁrmacji nad negacją we własnym rozwoju oraz stwarzania warunków do jej doświadczania przez inne osoby życzymy Czytelnikom,
Autorom oraz sobie.
Iwona Jazukiewicz
Ewa Kwiatkowska

Alina Rynio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Małgorzata Tomczyk
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Dębie

SPRAWNOŚCI MORALNE
JAKO ELEMENTY KONSTYTUTYWNE W FORMOWANIU
MORALNEGO CHARAKTERU CZŁOWIEKA
W TWÓRCZOŚCI O. JACKA WORONIECKIEGO
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi
problemami społecznymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak
najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa
ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia
każdego społeczeństwa, dlatego Polska
woła dzisiaj przede wszystkim o ludzi sumienia.
Jan Paweł II
(z homilii wygłoszonej w Skoczowie 22.05.1995 r.)

Wstęp
Mówienie o sprawnościach moralnych i to w aspekcie „formowania moralnego charakteru człowieka”, domaga się przede wszystkim uznania często kwestionowanej wychowawczej funkcji szkoły i uświadomienia sobie istoty zarówno
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samego wychowania, jak i moralności1. Jest to istotne, ponieważ zjawisko deprawacji ludzkich sumień stało się czymś nader powszechnym, a granice między
dobrem i złem ulegają przerażającemu zatarciu. Stało się to między innymi na
skutek świadomego rozwijania liberalizmu, indywidualizmu, relatywizmu, nihilizmu, hedonizmu, scjentyzmu i wielu innych, podobnych kierunków myślenia.
Wszelkie dyskusje prowadzone wokół wychowania, i to niezależnie od tego,
czy dotyczą samej jego koncepcji, prawa, modelu, polityki, teologii, socjologii,
czy moralności, nieuchronnie sprowadzają nas do podstawowych zagadnień ﬁlozoﬁcznych. A wychowujący jako pierwsi muszą zdać sobie sprawę z tego, kim są
ci, którym mają towarzyszyć w wychowaniu.
Podstawowe i odwieczne pytania o to, co przynależy do istoty człowieka, co
go konstytuuje i czyni jego życie sensownym oraz szczęśliwym, stanowiąc o celu
wychowania i jego metodach, wymagają konkretnych odpowiedzi. Znaczenie
tych pytań i waga prawdziwości odpowiedzi na nie udzielanych jest czymś, co
wyznacza kierunek wychowania i gwarantuje jego autentyczność. Bo przecież,
jeśli wie się, kim jest ludzki podmiot, jakie są jego pragnienia i potrzeby; kim
jestem jako człowiek i co w życiu jest najważniejsze, wówczas wszelkie podejmowane działania i nawiązywane relacje są odpowiedzialne. Wszystko, co robi,
może być przez niego świadomie opanowane, kierowane i określone. Co więcej,
ma szansę być prawdziwie moralnym, gdyż moralność rodzi się jako doświadczenie autentycznego człowieczeństwa, świadomego własnej odpowiedzialności,
ale i własnych ograniczeń.
Moralność wyznacza relacje pomiędzy działaniem, jakie człowiek podejmuje, a przeznaczeniem wszystkiego. Ludzkie działanie – wszak moralność w akcie się wyraża – mówiąc najkrócej, jest moralne wtedy, gdy służy całości życia

1
A. Rynio pisała o tym wielokrotnie. Autorka wątek ten podejmuje m.in. w publikacjach,
takich jak: Szkoła w wychowaniu moralnym, w: A Rynio (red.) Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, 1999, s. 359–373; Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 123–146.
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ludzkiego i jest w nim otwartość na rzeczywistość, z którą – i w której, czy tego
chcemy, czy nie – człowieka stwarza Bóg.
Skutki odrzucania prawdy o zależności człowieka od swojego Stwórcy są
wielorakie i przejawiają się w różnych formach „piekła na ziemi”, na jakie ludzie
skazują siebie i swoich bliźnich. Stąd, chcąc, aby wychowanie zasługiwało na
miarę wychowania godnego osoby i było realizowane w życiu, musi być zgodne
z właściwie pojmowaną naturą, rozumem i wolnością. Powinno także zawierać
jakiś projekt życia i uczyć odpowiedzialnej wolności. Jego model nie może być
abstrakcyjny ani uniformistyczny. Mówiąc jeszcze wyraźniej, winno w nim chodzić o to, by człowiek był tym, kim z natury swego człowieczeństwa być może
i być powinien. Chodzi o to, „by znał swoją własną formułę, tak jak pszczoła zna
formułę swojego ula, a mrówka mrowiska”, o czym w Braciach Karamazow pisał
Fiodor Dostojewski i nie tylko znał, ale umiał ją także obronić. Zadanie to jest
szczególnie ważne od czasu, kiedy – jak to określił Cyprian Kamil Norwid – „rzeczywistość zaczęła być nikczemną, czyli raczej nikczemność stała się u nas rzeczywistością”2, a człowiek, ponieważ zagubił swą własną „formułę” (tożsamość),
stanął wobec groźby antropologicznej katastrofy.
Problem jednak w tym, aby go z tej katastrofy bezpiecznie wyprowadzić, szanując jego podstawowe i fundamentalne prawa, wśród których najważniejsze jest
prawo do życia, prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Proces wychowania
uda się o tyle, o ile jego uczestnicy będą kierować się tymi prawami i będą respektować zasady pomocniczości, dobra wspólnego i ogólnoludzkiej solidarności.
Aby jednak zrealizować proces właściwie pojętego wychowania i umoralniania, za niezbędne należy uznać przyjęcie całościowej strategii wychowawczej,
adekwatnej do tego celu.
Chcąc zgłębić problem sprawności moralnych jako elementu konstytuującego formowanie moralnego charakteru człowieka, należy zacząć od uświadomienia sobie potrzeby ogólnej teorii wewnątrz rzeczywistości wychowania mo2

List do Antoniego Celińskiego z 1845 r., w: C.K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 7, Listy
1839–1861, Warszawa 1971, s. 18.
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ralnego, możliwej do zastosowania w życiu każdego człowieka. Warto też zdać
sobie sprawę, iż w ostatnich latach, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych, widać
wyraźny wzrost zainteresowania problematyką wychowania moralnego3. I nie
może być inaczej. W rzeczywistości wychowanie moralne było zawsze przedmiotem zainteresowań każdego szanującego się wychowawcy, mędrca, pedagoga,
nie mówiąc o hierarchach kościelnych, duszpasterzach, ﬁlozofach, poetach czy
świętych. By nie być gołosłownymi, jako przykład przywołamy średniowiecze,
w którym mamy do czynienia z ludźmi tej miary, co: św. Benedykt, Boecjusz,
Kasjodor, św. Grzegorz Wielki, Izydor z Sewilli, Beda i Alkuin oraz święci: Piotr
Damian, Anzelm, Bernard, Bonawentura, Tomasz.
Mając na celu pokazanie sprawności moralnych jako podstawy formowania moralnego charakteru człowieka posłużymy się przesłankami zaczerpniętymi
z twórczości o. Jacka Woronieckiego.
Celem naszego przedłożenia jest próba przybliżenia teoretycznego wymiaru
interesującego nas zagadnienia bez krytycznej jego oceny. Wychodzimy przy tym
z założenia, że czas życia i twórczości o. Jacka Woronieckiego wcale nie odbiega
od wyzwań, z jakimi przychodzi się zmagać naszym pokoleniom, i mając na
uwadze problem zawarty w temacie niniejszego opracowania, wypowiedź skoncentrujemy wokół pięciu kwestii. Mamy jednak świadomość, że nie wyczerpują
one bogactwa myśli pedagogicznej o. Woronieckiego.
Kwestie te przyjmują formę pytań i są następujące:
1. Dlaczego dziś potrzebujemy pamięci o. Jacka Woronieckiego?
2. Na czym polega jego wkład w rozwój pedagogiki?
3. Co jest charakterystyczne dla jego rozumienia zjawiska wychowania i roli
wychowawcy?
4. Co składa się na treść teorii cnót kardynalnych o. Jacka Woronieckiego
i dlaczego tak istotne miejsce przypisuje on cnocie roztropności?
5. Dlaczego formowanie ludzi moralnie dobrych jest dziś tak ważną i pilną potrzebą?
3

Na przykład w samej tylko bibliotece kalifornijskiej znajduje się 256 różnojęzycznych
pozycji książkowych dotyczących wychowania moralnego, wydanych w ciągu ostatnich 10 lat.
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Współczesna potrzeba powrotu do nauczania
o. Jacka Woronieckiego
Kim zatem był i co takiego pozostawił po sobie o. Jacek Woroniecki, że chcemy o nim pamiętać i widzimy sens przekazania tej pamięci młodym pokoleniom
pedagogów, rodziców, uczonych?
Odpowiedź jest dosyć oczywista. Jego pamięć, podobnie jak pamięć o. Wojciecha Feliksa Bednarskiego, o. Alberta Marii Krąpca, Wojciecha Chudego, ks.
Stanisława Stycznia czy niezapomnianego papieża Jana Pawła II i wielu im podobnych, jest nam potrzebna, by trwała obecność tego, kim byli, i aby mogło być
kontynuowane to, czemu służyli.
Kim zatem był urodzony 21 XII 1878 r. w Lublinie i z nim związany Jacek
Woroniecki? Z relacji prof. Grażyny Karolewicz wynika, że od 1906 r. był księdzem, następnie wykładowcą Pisma św. w Seminarium Duchownym. W tym
czasie został sekretarzem biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. W latach
1919–1929 był zaangażowany na KUL-u. Wykładał na wszystkich czterech wydziałach, a w latach 1922–24 piastował funkcję rektora, był także wicerektorem,
prodziekanem i dziekanem oraz dyrektorem Konwiktu Księży Studentów4. Dziś
po sześćdziesięciu latach od jego śmierci, trzeba dodać i to, że o. Jacek Woroniecki jest uznany za Sługę Bożego, zaś jego poglądy pedagogiczne, szczególnie
w tym, co się tyczy podmiotu wychowania, rozumienia i typów wychowania,
formułowania istoty wychowania chrześcijańskiego i pedagogiki katolickiej, deﬁniowania celów i zasad wychowawczych czy określania cech nauczyciela i wychowawcy, nie straciły na aktualności.
Należąc do grona najwybitniejszych ﬁlozofów, teologów, etyków i pedagogów pierwszej połowy XX wieku, niewątpliwie był jednym z głównych przedsta4
Szczegółowy biogram o. Jacka Woronieckiego znaleźć można m.in. w: G. Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2, Lublin 1996, s. 236–238: zob. też B. Kiereś, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich
mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, w: K. Braun,
M. Łobacz, A. Rynio (red.) Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości
Stefana Kunowskiego, Lublin 2010, s. 91–102.
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wicieli, twórców i odnowicieli pedagogiki katolickiej. Sformułował całościowy
system wiedzy o moralności i wychowaniu człowieka, oparty na przesłankach
racjonalizmu i duchowości chrześcijańskiej. System wychowania oparł na nauce św. Tomasza z Akwinu. Przez sobie współczesnych uznawany za doskonałego wychowawcę i duchowego przewodnika polskiej inteligencji. Nazywając po
imieniu jej braki i zaniedbania, ukazywał drogi rozwoju osobowego ku wszelkim dostępnym formom doskonałości. Pragnął wychować ludzi na osoby „ze
szlachetnym charakterem”, dla których istnieją prawdziwe ideały: wiary, nadziei,
miłości, prawdy i dobra. Wychowując, kształcił mądrych i zdrowych moralnie
członków Kościoła i społeczeństwa, a wszelkie wskazówki, jak to należy czynić,
pozostawił w Katolickiej etyce wychowawczej5 składającej się z dwóch tomów: Etyki ogólnej i Etyki szczegółowej (dwuczęściowej).
Jeszcze innym powodem współczesnej potrzeby pamięci o. Jacka Woronieckiego jest jakże mocno odczuwalny dziś brak „dziedzictwa cnoty” w życiu
człowieka współczesnego. Swego czasu Alasdair MacIntyre pisał, że: „jest zawsze
wielkim ryzykiem dokonywanie porównań między jednym a drugim okresem
historycznym, a do najbardziej mylących należą porównania między naszą epoką a schyłkowym, barbarzyńskim okresem Imperium Rzymskiego, czynione
w Europie i Ameryce Północnej. Niemniej jednak pewne porównania istnieją”6.
Zdaniem amerykańskiego ﬁlozofa: „punktem zwrotnym, mającym swoje miejsce
w bardzo odległej historii był moment, w którym kobiety i mężczyźni dobrej
woli odstąpili od wspierania Imperium Rzymskiego i przestali identyﬁkować ciągłość cywilizacji i wspólnoty moralnej z istnieniem tegoż imperium. Zadaniem,
które sobie wyznaczyli (często nie zdając sobie sprawy z tego, co czynią), było
utworzenie nowych form wspólnoty, w których mogłoby być wspierane życie
5
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Etyka ogólna, t. 2, Etyka szczegółowa,
(cz. 1. i cz. 2), Lublin 2000.
6
Cytowany fragment pochodzi z książki A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. A. Chmielewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Warszawa 1996, s. 465–466. Autor tego tekstu jest amerykańskim protestantem nawróconym na
katolicyzm. Uprawia ﬁlozoﬁę moralności.
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moralne, tak aby moralność i cywilizacja miały prawo współistnienia, nawet
w epoce pełnej okrucieństw i niegodziwości. Jeśli słuszna jest moja interpretacja
naszej sytuacji moralnej – pisze dalej autor – to powinniśmy dojść do wniosku,
że my również od pewnego czasu osiągnęliśmy punkt zwrotny. To, co jest istotne
w tej fazie, to utworzenie lokalnych form wspólnoty, w obrębie których cywilizacja, życie moralne i intelektualne mogłyby być zachowane nawet w nowej,
mrocznej epoce, która już zaczyna nam zagrażać. O ile tradycja cnót pozwalała
przetrwać okropieństwa ostatniej mrocznej epoki, o tyle my jesteśmy całkowicie
pozbawieni podstaw do nadziei. Tym razem jednak barbarzyńcy nie czekają na
granicach, lecz przez długi czas nami rządzili. I to właśnie nasze nieuświadomienie sobie tego faktu było czynnikiem tworzącym część tych trudności. Aktualnie
czekamy więc nie na Godota, lecz na św. Benedykta, niewątpliwie całkowicie
innego”7. Zacytowałyśmy tak obszerny fragment MacIntyre’owskiego przesłania,
ponieważ wskazuje ono nie tylko na podstawową przyczynę braku „dziedzictwa
cnoty” w życiu człowieka współczesnego, ale ukazuje też drogi wyjścia.
Na marginesie dodamy, że samo pojęcie „cnota” (gr. arete) bierze swój początek od innego greckiego słowa aristos, które tłumaczy się jako „najlepszy”.
Według klasycznej deﬁnicji cnoty – jest to stała dyspozycja woli do jak najlepszego spełniania określonych czynności8. Pozwala osobie nie tylko wypełniać dobre
czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je
w konkretnych działaniach (KKK, 1803).

Wkład o. Jacka Woronieckiego w rozwój pedagogiki
Twórczość pisarska o. Jacka Woronieckiego jest bardzo obszerna. Obecnie
mamy dostęp do ponad dwustu pozycji wydanych drukiem. W kontekście pod7
8

Tamże s. 465.

O cnotach – dzisiaj – z dr. Zbigniewem Pańpuchem rozmawia Dariusz Zalewski, „Cywilizacja” 2007, nr 22, s. 43.
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jętego tematu na uwagę zasługują również pozycje okolicznościowe popularyzujące jego osobę i dokonania. Wśród nich szczególne miejsce zajmują te, które
powstały z powodu 25. i 50. rocznicy jego śmierci. Warto też odnotować, że
był uważany za wychowawcę i nauczyciela licznej rzeszy intelektualistów, w tym
kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły. Niezwykle bogate w treść
są materiały z konferencji naukowej Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze
Jacka Woronieckiego9, która odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
6 listopada 1999 roku z okazji 50. rocznicy śmierci. Znaczący wkład w poznanie
twórczości tego wybitnego pedagoga i ﬁlozofa wniosła także praca doktorska Stanisława Gałkowskiego10. Aktualnie na seminarium z pedagogiki chrześcijańskiej
ﬁnalizowana jest praca współautorki niniejszego opracowania zatytułowana Ideały i wzory osobowe obecne w publicystyce o. Jacka Woronieckiego. Jednak wiele dzieł
tego wybitnego dominikanina dalej pozostaje w manuskryptach. Kilkanaście
z jego drukowanych prac podejmuje problematykę wychowawczą i pozwala wyodrębnić chrześcijański model kształcenia i wychowania. W jego założeniu miał
być to model spójny, efektywny, uniwersalny. Nosił miano paedagogiae perennis.
Zręby tego modelu znaleźć możemy w artykule Paedagogia perennis, zamieszczonym w „Przeglądzie pedagogicznym” z 1924 r., i we wspomnianej dwutomowej
Katolickiej etyce wychowawczej. Jego analiza pozwala wyodrębnić antropologiczno-etyczno-teologiczne podstawy chrześcijańskiego wychowania, a także zobaczyć związek pedagogiki z etyką, teologią moralną i socjologią. Ponadto możemy
dostrzec opis umysłowych i zmysłowych władz człowieka, rolę sumienia i wolności w życiu osoby, jak również wyczerpujący opis sprawności moralnych i ich
miejsca w kształtowaniu moralnego charakteru człowieka. Woroniecki, tworząc
zręby owej paedagogiae perennis, dobrze wiedział, że tak jak chrześcijaństwo nie
jest zbiorem formuł, lecz niezmiennie jest oparte na przestrzeni wyznaczonej
przez stronę przyrodzoną i nadprzyrodzoną, stronę modlitwy i aktywności, na9
Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego, red. J Gałkowski,
M.L. Niedziela, Lublin 2000.
10

Ku dobru. Aktualność ﬁlozoﬁi wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
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mysłu oraz społecznego zaangażowania, tak też system paedagogiae perennis musi
uzgodnić w swoim teoretycznym kształcie wszelkie możliwe perspektywy postrzegania rzeczywistości.
Opisująca tę kwestię Wanda Kamińska11 zauważa, że: „w systemie tym jest
miejsce na taką złożoność, która nie jest możliwa do zbudowania i ustrukturyzowania bez Osoby Jezusa Chrystusa, bez Jego prawdy, bez Jego prostoty. Stąd,
jeśli mamy być kontynuatorami myśli o. Jacka Woronieckiego, to z całą pewnością musimy odkryć ową złożoność przestrzeni aktualizacji człowieka. Jest to
możliwe dzięki znajomości współczesnego kształtu dylematów pedagogicznych
oraz pytań, które stawia współczesna antropologia ﬁlozoﬁczna, etyka, socjologia,
kulturoznawstwo, psychologia”12.
Propagowana przez o. Jacka Woronieckiego paedagogiae perennis uwzględniała utrzymujące się wówczas tendencje w kulturze, życiu społecznym, nauce,
ﬁlozoﬁi i teologii moralnej. Zadziwia prostotą, z jaką określa status quo rzeczywistości, oraz powagą, z jaką traktuje odniesienie tez teoretycznych do praktyki
życia. Wielkość systemu paedagogiae perennis polega nie tylko na owej złożoności
mieszczącej szereg różnych perspektyw, ale i odwadze podejmowania trudu realizacji teoretycznych założeń. Pedagogika powstaje u niego na mocy owej spójności praktyki i teorii, a także postrzegania ważności spraw świata, w jakim się żyje.
O. Woroniecki zasługuje na pamięć potomnych ze względu na to, że pokazuje,
jak być profesjonalnym ﬁlozofem, nie zrywając kontaktu z rzeczywistością społeczną, teologiczną, etyczną, historyczną. Zawężenie etyki i pedagogiki do sfery
teoretycznej uważa za nieporozumienie, nie widzi też możliwości całkowitego
wyodrębnienia pedagogiki z etyki. Jeżeli ma to miejsce, to – jego zdaniem – zarówno pedagodzy katoliccy, jak i pedagodzy innych orientacji światopoglądowych popadają w dydaktyzm, psychologizm, intelektualizm moralny, laksyzm,
probabilizm. Woronieckiemu chodziło o szczególne zapośredniczenie pedagogi11
O poszukiwaniu idei „paedagogiae perennis” we współczesnym modelu edukacyjnym,
w: Człowiek – moralność – wychowanie..., s. 138 i nast.
12

Tamże.
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ki w etyce, psychologii, teologii moralnej czy socjologii. Związek ten miał pomóc
przezwyciężyć problem obecnego nie tylko w jego czasach indywidualizmu, intelektualizmu i woluntaryzmu.
Proponowany przez niego system paedagogiae perennis cechuje nie tylko jedność celów etyki i pedagogiki, ale też jedność celów kształcenia i wychowania.
W wychowawczej teorii Woronieckiego nie chodziło o pytanie „czy”, lecz „ile”
intelektu, woli, kazuistyki, moralności, psychologii, teorii, praktyki, wyobraźni,
radości, nakazu, zakazu umieścić należy w systemie wychowawczym. Odpowiedź
jest niezmiernie trudna. Zdaniem analizującej tę kwestię Wandy Kamińskiej,
odpowiedź ta: „uzależniona jest od naszej dojrzałości, z jaką postrzegamy Chrystusa”13. Jej zdaniem odniesienie do Jego prawdy stanowi w tej koncepcji kształcenia i wychowania rodzaj niewidzialnego fundamentu, na którym opiera się
olbrzymia różnorodność rozstrzygnięć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Fundament ten nie tylko nie krępuje, ale też nie usztywnia tego systemu
i pozwala na poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie prawdy o wychowaniu i kształceniu rozwijających się kolejnych pokoleń. Dynamika tego modelu
jest uzgodniona z jego statyką: „Pełne mądrości i miłości spojrzenie na Chrystusa
pozwala na odkrywanie określonego typu: racjonalności, moralności, koncepcji
człowieka”14.
Właściwie trudno nie zgodzić się z taką interpretacją. Podobnie jak trudno nie zauważyć szczególnej roli o. Jacka Woronieckiego w rozwoju pedagogiki
katolickiej. Wystarczy w tym względzie szczegółowo zapoznać się jego publikacjami. Wychowanie rozumie o. Jacek Woroniecki jako: „wypadkową dwóch
czynników: wewnętrznej pracy każdej jednostki nad sobą (chodzi o samowychowanie) i zewnętrznych wpływów wychowawczych”15. Jak zauważa komentujący
13

Tamże.

14

O poszukiwaniu idei paedagogiae perennis we współczesnym modelu edukacyjnym, w: Człowiek – moralność – wychowanie..., s. 138 i nast.
15

J. Woroniecki, Wstęp do nauki o charakterze polskim, w: J. Saloni (red.), Z zagadnień
wychowania narodowego, Lwów 1918, s. 81.
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tę kwestię o. Potocki: „(Woroniecki) przyznaje, że nie zawsze łatwo je zharmonizować tak, iżby szły po jednej linii”16. Zaś wychowaniu przypisuje dwa zadania:
„zdobycie rozeznania w zasadach postępowania moralnego oraz właściwe wychowanie polegające na wyćwiczeniu wszystkich władz człowieka, zarówno pożądawczych, jak i poznawczych w stosunku do działalności praktycznej17”. Z władz
poznawczych zaleca ćwiczenie rozumu tak, aby ten mógł kierować życiem, był
wychowany do rządzenia, uzbrojony w roztropność, rozwagę, rozsądek. Jednak
postęp wychowania nie polega, jak w wykształceniu, na systematycznym nabywaniu wiadomości o rzeczach zewnętrznych, lecz na wyćwiczeniu i przygotowaniu wszystkich władz do jednolitej działalności. Także władze pożądawcze (wola
i uczucia) muszą być wyćwiczone i ujęte w pewne formy, żeby harmonijnie działać i zapewnić postępowaniu jedność, stałość i pewność. De facto chodzi tu nie
tylko o wychowanie intelektu w formie władz zmysłowych i umysłowych, ale
o wychowanie sumienia, wolności, odpowiedzialnego działania i „woli chcenia”,
gdzie wola jest wychowywana swoistymi metodami i nie jest traktowana jako
przejaw myślenia podlegający prawom rozwoju władz poznawczych18.
Ujmując osobę w sposób integralny, Woroniecki zwraca uwagę zarówno
na sprawności wrodzone (niektóre cechy temperamentu, emocjonalność czy też
afektywność), jak i nabyte, które osiąga się na drodze wychowania i samowychowania. Sprawności rozumu i woli, które nazywa cnotami, wyznaczają w procesie wychowania jednolitość postępowania moralnego, nazywanego charakterem
moralnym. Podstawowymi cnotami, które tworzą ten charakter, są cztery cnoty
kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie) i trzy cnoty
teologiczne (wiara, nadzieja i miłość). Sprawnościami przeciwnymi do cnót są
wady. Skłaniają one człowieka do czynów złych i usposabiają do zła moralnego.

16

A. Potocki, Problemy wychowawcze w publicystyce Jacka Woronieckiego OP, w: Człowiek
– moralność – wychowanie..., s. 120.
17

Tamże, s. 121.

18

Tamże.
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Sprawności moralne zarówno dodatnie, jak i ujemne przenikają się nawzajem, a stopień tego przenikania jest uzależniony od obecności lub braku wysiłku, jaki powinien mieć miejsce ze strony człowieka w procesie wychowania lub
samowychowania. Sprawności moralne mają to do siebie, że nas tylko do czegoś
skłaniają, całkowicie nie zniewalając. Ma to podstawowe znaczenie w kształtowaniu charakteru moralnego, który jest budowany poprzez poszczególne cnoty,
a niszczony przez wady moralne. Stąd formowanie tego charakteru następuje
poprzez swoistą grę, która dokonuje się między usprawnianiem cnót a eliminowaniem wad.
Woroniecki za św. Tomaszem z Akwinu wyróżnia siedem wad głównych:
pychę, łakomstwo, nieczystość, chciwość, lenistwo, zazdrość i gniew. Powyższy
podział wad nie jest wyłącznie wynikiem rozważań teoretycznych, ale pochodzi
z doskonałej obserwacji życia ludzkiego, która przyczynić się może do bardziej systematycznej walki ze złem i usuwania poszczególnych wad z natury ludzkiej19.
Kończąc analizy przywołujące rozumienie wychowania przez o. Woronieckiego, powołamy się na jeszcze jedno ważne spostrzeżenie, jakie czyni o. Potocki. Dotyczy ono faktu, że wychowanie nie odbywa się in abstracto. U ojca Woronieckiego nie wychowuje się jakiegoś wyizolowanego człowieka, który pod każdą
szerokością geograﬁczną jest taki sam. Wychowuje się człowieka konkretnego
i usytuowanego w określonym środowisku. Dlatego wychowanie uwzględniać
powinno właściwości każdego narodu i predyspozycje każdego człowieka20.

Rozumienie roli wychowawcy
Jeśli chodzi o wychowawcę, to w koncepcji o. Jacka Woronieckiego do ważnych cech jego charakteru należy całkowite panowanie nad sobą, w skład którego
19

Zob. J. Woroniecki, Wady moralne i stopnie ich nasilenia, „Szkoła Chrystusowa” 1938,
nr 11, s. 242.
20

Problemy wychowawcze w publicystyce Jacka Woronieckiego OP, w: Człowiek – moralność
wychowanie..., s. 121.
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wchodzą: wytrwałość, cierpliwość i długomyślność, następnie stanowczość, surowość, duża konsekwencja w postępowaniu, wreszcie: życzliwość dla młodzieży,
łagodność, wyrozumiałość i uprzejmość w zewnętrznych formach obcowania
wobec jej braków.
Woroniecki mówi też o ważności panowania wychowawcy nad gniewem
i niecierpliwością, zwłaszcza nad językiem. Widzi też potrzebę panowania nad
smutkiem i zniechęceniem. W pracy z młodzieżą potrzebne są: poczucie humoru, którego nasi wychowawcy mają wciąż zbyt mało, patos, radość i przygoda.
Brak radości jest sygnałem braku uzdolnień do roli wychowawcy. Woroniecki
akcentuje też umiejętność przydzielania nagród i kar, a także daje wyraz przekonaniu, że faktycznie wychowuje każdy człowiek i to we wszystkich okolicznościach, o ile jego zachowanie nacechowane jest odpowiedzialnością za wpływy,
które wywiera na innych.
Należy mieć nadzieję, że nawet tak fragmentarycznie przywołane założenia
pedagogii o. Jacka Woronieckiego wskazują na jej niebagatelne znaczenie, a jej
aktualność należałoby rozpatrywać na tle wielorako manifestującego się obecnie
kryzysu wychowania.

O. Jacka Woronieckiego teoria cnót kardynalnych
W klasyce istnieje wiele wykazów cnót. Koncepcja o. Jacka Woronieckiego
należy do jednego ze współczesnych katalogów moralnych sprawności. Autor
zbudował ją na podstawie realistycznych założeń ﬁlozoﬁi tomistycznej21. Twierdził, że istnieją cztery cnoty naturalne, które dysponują osobę do czynów moralnie dobrych. Są to: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.
W działalności etycznej człowieka wymienione cnoty występują integralnie,
wzajemnie się uzupełniając, kształtując postawę i charakter osoby22.
21
P.T. Nowakowski, Czy istnieje dzisiaj potrzeba powrotu do kształcenia cnót?, „Cywilizacja” 2007, nr 22, s. 29.
22

Zob. R. Polak, Jacka Woronieckiego pedagogia cnót, „Cywilizacja” 2004, nr 10, s. 140.
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Człowiek z natury jest predysponowany do nabywania cnót23. Cnoty moralne zdobywa, podejmując trud samodoskonalenia, pracy wewnętrznej, a niekiedy
wręcz walki z samym sobą. Są one efektem, ale także zalążkiem czynów moralnie
dobrych (KKK, 1804). De facto jedyną drogą ich wypracowania jest nieustanna
praktyka, która z kolei wymaga określonej wiedzy. Po pierwsze, wiedzy o cnotach, ich istocie, rodzaju i hierarchii, a po wtóre, specjalnego wysiłku, aby je zdobyć i ugruntować. Owe potrzeby wynikają z samej natury cnoty, dlatego jeżeli
nie są rozwijane – słabną lub całkowicie zanikają24.
Cnoty rozumiane w kategorii sprawności moralnych spełniają konkretne zadania w życiu moralnym jednostki. Według o. Jacka Woronieckiego po
pierwsze, przyspieszają one i ułatwiają działanie osoby, ponieważ stanowią quasiskondensowane i skapitalizowane doświadczenia, które dają możliwość podjęcia
szybkiej i adekwatnej do zamierzonego celu decyzji. Po wtóre, sprawności nie
ograniczają ludzkiej wolności, ale ją ugruntowują w orientacji do jednolitego
działania, kształtują predylekcję do podejmowania czynów dobrych, a unikania
czynów złych. Po trzecie, pozwalają zachować we wszystkich działaniach umiar
i takt. Po czwarte, ugruntowane sprawności – cnoty, dają człowiekowi poczucie
satysfakcji25.
Podłożem tych cnót jest naturalne (przyrodzone) wyposażenie każdego człowieka, na które składają się: indywidualne predyspozycje, odziedziczone skłonności, cechy temperamentu, odkrywane talenty, kultura środowiska wychowawczego. Predyspozycje te są źródłem naturalnych uzdolnień moralnych jako cnoty
wrodzone. Cały ten naturalny potencjał człowieka w procesie wychowania, po-

23
Zob. H. Kiereś, U podstaw wychowania – aretologia czy aksjologia, „Cywilizacja” 2007,
nr 22, s. 18.
24
25

Zob. tamże.

Zob. tamże, s. 29; J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, wyboru dokonał W. K. Szymański OP, oprac. J. Kołątaj, Kraków 1961, s. 34.
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dejmowanej formacji, a nade wszystko w osobistym trudzie samowychowawczym może się rozwinąć ku ukształtowaniu dojrzałej osobowości moralnej26.
Ze względu na ograniczoną objętość tekstu poniżej zaprezentowana zostanie
jedynie cnota roztropności według koncepcji i ujęcia o. Woronieckiego.

Roztropność
Życie wielu zasłużonych osób, które przedstawiane są jako moralne wzory
osobowe, a zwłaszcza przykłady wielkich świętych, ukazują, jak istotne jest roztropne postępowanie. Egzempliﬁkują także sposoby, metody i rodzaje roztropności27. W tym miejscu zostanie dokonana tylko teoretyczna charakterystyka
roztropności w oparciu o klasyczną aretologię o. Woronieckiego, na której oparł
całą swoją pedagogikę.
Roztropność (gr. fronesis, łac. prudentia) ukazywana jest przez o. Woronieckiego jako najważniejsza cnota moralna28, nota bene w etyce przez wieki zajmowała naczelne miejsce wśród cnót29. Stanowi ona fundament charakteru30
z tej racji, że jest podstawą funkcjonowania pozostałych cnót dianoetycznych,
a także najbardziej przez nie uwarunkowana31. „Bez roztropności wszystkie pozostałe cnoty są jakby ślepe i pozbawione kierownictwa”32 – wyjaśnia o. Jacek
Woroniecki. Roztropność łączy w jedną, funkcjonalną całość cnoty dianoetyczne

26

http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/lex/cnota.htm (8.01.2010).

27

Zob. J. Woroniecki, Studium nad kardynalną cnotą roztropności, Wilno 1923, s. 17.

28

Zob. R. Polak, dz. cyt., s. 141; Z. Pańpuch, Rola cnót w wychowaniu, „Cywilizacja” 2004,
nr 10, s. 49.
29

Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, Etyka szczegółowa, cz. 1, Lublin
1986, s. 14; tenże, Roztropność – cnota dobrze wychowanego sumienia, „Przewodnik Katolicki”,
1964, 70, 333.
30

Zob. P.T. Nowakowski, dz. cyt., s. 28.

31

Zob. Z. Pańpuch, dz. cyt., s. 49.

32

J. Woroniecki, Studium..., s. 5.
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– związane z poznaniem i myśleniem, z etycznymi – związanymi z działaniem,
które bez niej nie zaistnieją33.
Roztropnością nazywa zaś: „sprawność naszego rozumu praktycznego, która sprawia, że w każdej okoliczności życia umiemy postąpić, jak należy. Daje nam
ona pewną umiejętność, pewną łatwość stosowania ogólnych zasad moralnych
do poszczególnych i konkretnych warunków życiowych, w których się nasza
praktyczna działalność rozwija”34.
O. Jacek Woroniecki w Katolickiej etyce wychowawczej analizuje trzy czynności rozumu praktycznego, a mianowicie: namysł, rozmysł i nakaz, ale także
wolę, która uczestniczy w procesie roztropności. Zadaniem namysłu jest zastanawianie się nad doborem odpowiednich środków i metod, które gwarantowałyby
osiągnięcie zamierzonego celu. Rozmysł pomaga w podjęciu decyzji i wyborze
jednego z kilku potencjalnych sposobów działania. Owe dwie czynności: „namysł i rozmysł i odnośne ich usprawnienia należą – według o. Woronieckiego
– do pierwszego okresu praktycznej działalności rozumu, zwanej zamierzeniem
i przygotowującej dopiero wykonanie powziętego zamiaru. Ważniejsza od nich
jest trzecia czynność, tj. nakaz, który otwiera drugi okres, czyli fazę wykonania
i następnie nią kieruje aż do osiągnięcia zamierzonego celu”35. Z tą ostatnią czynnością rozumu praktycznego łączy się szczególnie cnota roztropności.
Czynność rozumu praktycznego, którą roztropność powinna kierować, stanowi głos sumienia. Sumienie bowiem to praktyczny sąd rozumu, powstający
pod wpływem woli, który wyznacza działanie osoby (sumienie przeduczynkowe)
lub je ocenia post factum pod względem moralnym (sumienie pouczynkowe). Toteż człowiekiem roztropnym można nazwać osobę mającą dobrze ukształtowane
sumienie, która potraﬁ wydawać poprawne sądy praktyczne na temat adekwatności ogólnych praw moralnych do egzystencjalnych zadań ludzi36.
33

Z. Pańpuch, dz. cyt., s. 49.

34

J. Woroniecki, Studium..., s. 4.

35

Tenże, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 24–25.

36

Zob. tenże, Studium..., s. 7.
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Roztropność polega zatem na harmonijnym połączeniu poznania teoretycznego z praktycznym i takiego poinformowania władz pożądawczych, jakie
w efekcie zmierza do trafnego przebiegu procesu decyzyjnego: rozważenia środków prowadzących do celu, rozsądzania między nimi, zaplanowania działania
i kierowania nim. Idzie w niej o poznanie praktyczne, które zawsze musi być
poprzedzone zastanowieniem się. Dlatego jest to sprawność rozeznawania i podejmowania adekwatnych do sytuacji, a jednocześnie zawsze dobrych i pożytecznych działań. Co więcej, uwzględnianie nie tylko sytuacji, ale także poznanie
podmiotu i jego indywidualnych potrzeb37.
Jakkolwiek roztropność jest połączona z działaniem rozumu, to jednak
jako cnota moralna musi być szczególnie ugruntowana w woli. Dopiero wówczas bowiem, gdy wola jest ukształtowana i zorientowana na osiągnięcie celów
właściwych naturze człowieka i jego predestynacji, rozum pod jej wpływem
sukcesywnie udoskonala się w znajdowaniu optymalnych moralnie sposobów
postępowania. Należy dodać, że wraz z rozumem i wolą współdziałają jeszcze
inne władze psychiczne, które w sumie uczestniczą w działaniu roztropności, a są
to: pamięć, wyobraźnia i zmysł kierowniczy38. Wszak już Arystoteles, a za nim
św. Tomasz, zwracali uwagę na zależność roztropności od innych funkcji ludzkiej
psychiki39.
Odwołując się do wymienionych ﬁlozofów, o. Woroniecki wskazuje na
osiem składników stanowiących warunki nabycia i dobrego funkcjonowania roztropności. Mianowicie – wspomniana już wyżej pamięć, następnie zmysł rzeczywistości, ufność (przybliżone tłumaczenie łacińskiego terminu docilitas), domyślność, zdrowy sąd, umiejętność przewidywania, oględność i zapobiegliwość40. Do
tej listy autor dodaje jeszcze pilność, czyli inaczej czujność, staranność41.
37

Z. Pańpuch, dz. cyt., s. 49.

38

Zob. J. Woroniecki, Studium..., s. 6.

39

Zob. Tenże, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 32.

40

Zob. tamże, s. 32–46.

41

Zob. tenże, Studium..., s. 14.
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Jeśli idzie o „pamięć”, winna ona kumulować doświadczenia z przeszłości
celem sugerowania się nimi w przyszłości. Przy czym istotna jest tutaj nie tyle
pamięć umysłowa zasad postępowania, co zapamiętywanie detali codziennego
życia, zwłaszcza tych, które się powtarzają i warunkują działanie osoby42. „Nie
wystarcza pamiętać – twierdzi uczony – czyli przechowywać w pamięci zdobyte
uprzednio wrażenia i pojęcia (memoria) – to i zwierzęta mają w swej psychice złożone, ale trzeba ponadto umieć przypominać sobie w każdej chwili to, co zostało
w pamięci złożone (reminiscentia), a do tego zdolny jest tylko człowiek”43.
Drugim komponentem, od którego zależy rozwój i wypracowanie cnoty
roztropności, jest „zmysł rzeczywistości”. Polega on na kontrolowaniu procesu
przekształcania otrzymywanych z zewnątrz wrażeń, dostarczanych przez zmysły,
na wewnętrzne. Ów proces ma pomóc w kształtowaniu adekwatnych do rzeczywistości wyobrażeń, będących w pewnym stopniu efektem działania zewnętrznych przedmiotów poznania i produktami fantazji44. Ponieważ roztropność ma
kierować zachowaniem człowieka w świecie, tak doniosłe znaczenie ma dobra
orientacja w tym, co się aktualnie dzieje.
Kolejny składnik roztropności stanowi łacińska docilitas, czyli „ufność”, „zaufanie”. Idzie o otwartość na wiedzę praktyczną, wykorzystanie doświadczenia
innych osób. „Człowiek prawdziwie rozważny i roztropny wie dobrze – podkreśla o. Woroniecki – że jego doświadczenie jest ograniczone, i chętnie sięga do doświadczenia innych, szczególnie starszych, takich, którzy swym życiem wykazali,
że umieją sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach”45.
Następny element został nazwany przez o. Woronieckiego „zdrowym sądem”. Polega on na umiejętności właściwego rozumowania, odpowiadającego
klasycznym zasadom logiki. Są one w rzeczywistości „wrodzone każdemu umy42

Zob. tenże, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 32.

43

Cyt. za: R. Polak, Roztropność i jej składniki według J. Woronieckiego, „Cywilizacja” 2007,
nr 22, s. 85; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 32.
44

Zob. tamże, s. 87.

45

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 32.
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słowi ludzkiemu – komentuje R. Polak – ale w przypadku analizy jednostkowego postępowania moralnego nie dają one stuprocentowej pewności, że każdy
człowiek, mając te same przesłanki, dojdzie do identycznych wniosków”46. Należy mieć na uwadze, że rozumowanie praktyczne nie ma takiej pewności i doskonałości jak teoretyczne. Dlatego musi respektować konkretne warunki życia,
jakkolwiek nieustannie się zmieniające. Nieodzowna więc jest w tym przypadku
umiejętność przystosowania się do okoliczności47.
Omówione wyżej komponenty roztropności należą do etapu zamierzenia
konkretnej czynności. Po nim rozpoczyna się faza wykonania, połączona z powzięciem postanowienia, czyli nakazem. Toteż pierwszym składnikiem roztropności na tym etapie jest „umiejętność przewidywania”48, nota bene najważniejsza
z wszystkich analizowanych składników. Świadczy o tym sama terminologia,
a mianowicie łacińska nazwa roztropności – prudentia – pochodzi od providentia, którą tłumaczy się jako „przewidywanie”. Umiejętność przewidywania
to planowanie osiągnięcia tego, czego się pragnie, z uwzględnieniem środków
i metod mających pomóc w realizacji i pomyślnym przebiegu działania49. Dopełnieniem umiejętności przewidywania jest zaś umiejętność zastosowania planu
w konkretnych okolicznościach nazywana „oględnością”.
Następnym elementem roztropności analizowanym przez o. Woronieckiego
jest „zapobiegliwość”. Według autora: „polega ona na tym, aby przewidywać nie
tylko to, co sprzyja, ale i to, co może wprost stanąć na przeszkodzie w przeprowadzeniu planu [...]”50. Życie ludzkie nie jest zdeterminowane, stąd potrzeba
umiejętności przewidywania różnych nieoczekiwanych scenariuszy, aby człowiek
potraﬁł właściwie pokierować swoim działaniem moralnym51.
46

Zob. tamże, s. 39.

47

R. Polak, Roztropność i jej składniki..., s. 89.

48

Zob. tamże, s. 40.

49

Zob. tamże, s. 90.

50

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 41.

51

Zob. R. Polak, Roztropność i jej składniki..., s. 90.
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Do tych wymienionych i zaprezentowanych składników o. Woroniecki dodał jeszcze „pilność”, którą określa także jako „czujność”, czy też „staranność”.
„Częściowo już w dziedzinie poznania teoretycznego, a w dużo większym stopniu w dziedzinie kierowania życiem praktycznym – tłumaczy autor – rozum nasz
ulega ciągłemu działaniu woli. Wpływ ten winien w nim wyrobić pewną staranność w wypełnianiu funkcji poznawczych i kierowniczych i tę to staranność
nazywamy pilnością, a w dziedzinie moralnej czujnością lub bacznością”52.
Ojciec Woroniecki wyróżnił również rodzaje roztropności, które mogą ilustrować działanie konkretnych ludzi, sprawujących określone funkcje społeczne. Po pierwsze, odwołuje się do „roztropności osobistej” jako sztuki rządzenia samym sobą. Ona jest podstawą wszystkich innych rodzajów roztropności
związanych z pełnionymi przez jednostki zadaniami i profesją. „Nigdy bowiem
nie będzie dobrze rządzić innymi, kto nie umie dobrze rządzić sobą”53 – stwierdza autor.
Następny wyróżniony rodzaj to „roztropność społeczna” lub „polityczna”,
mająca cechować tych, którzy sprawują władzę nad innymi, kierują losami społeczeństw. Dzięki tej cnocie winni dbać o dobro wspólne i ugruntowywać je
w podlegających im osobach.
Innym przykładem jest „roztropność wojskowa”, która powinna być szczególnie respektowana, zważywszy na to, że od niej zależy ludzkie życie, zwycięstwo
i ograniczenie cierpienia, które nieodłącznie towarzyszy działaniom wojennym.
Przejawem roztropności jest także roztropność rodzicielska, czyli „wychowawcza”, związana ze szczególnymi zadaniami, które stoją przed życiem rodzinnym.
Każdy zawód nadaje roztropności specyﬁczne cechy, odpowiadające poszczególnym zasadom, regułom postępowania, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, zdobytym przez doświadczenie innych i przekazywane przez tradycję.
Dlatego roztropność osobista powinna być uzupełniona cechami roztropności
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J. Woroniecki, Studium..., s. 14.

53

Tenże, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2..., s. 42.
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właściwej dla danego zawodu. W związku z czym inny charakter będzie przejawiała roztropność kapłana, inny wojskowego, prawnika, sędziego, adwokata,
nauczyciela-wychowawcy, lekarza, urzędnika, rolnika et cetera54.
Jakkolwiek roztropność ma priorytet wśród wszystkich cnót i jest niezbędna
do świadomego i dobrego działania, nie można ograniczyć się tylko do niej.
Potrzeba rozwijać również pozostałe cnoty: sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Należy także podporządkować ją cnotom teologicznym, aby uniknąć jej
zniekształcenia i przeobrażenia w przebiegłość i chytrość55.

Formowanie ludzi moralnie dobrych potrzebą chwili obecnej
Za najpilniejszy problemem Polaków w okresie międzywojennym o. Jacek
Woroniecki uznał moralne kształtowanie charakteru. Hasła, które rozbrzmiewały na początku II Rzeczypospolitej, to głównie hasła oświatowe i wychowawcze. Te ostatnie zostały mocno zaniedbane w okresie zaborów i wojny, stąd
powszechnie domagano się, aby kwestii wychowania i związanym z nią zagadnieniom poświęcać więcej uwagi56. Zdaniem Woronieckiego, w obliczu nowej
sytuacji dziejowej Polski i konieczności jej odbudowania istniała potrzeba przede
wszystkim dobrze uformowanych moralnie ludzi, którzy potraﬁliby lepiej, aniżeli to miało miejsce w historii, sprostać wyzwaniom ówczesnego czasu57. Toteż
pierwszoplanowym zagadnieniem, wymagającym podjęcia, stało się moralne
wychowanie charakteru58.
Ojciec Jacek Woroniecki postrzegał ten problem bardzo szeroko i odnosił go do każdego Polaka, wszystkich dziedzin życia i działalności, starając się
w ten sposób wiernie odpowiadać na skargę narodu: „na brak charakterów we
54

Zob. tamże, s. 42-44.

55

Zob. R. Polak, Roztropność..., s. 90.

56

Zob. J. Woroniecki, Oświata a wychowanie, „Rok Polski” 1916, z. 1, nr 7, s. 36.

57

Tenże, Wstęp do nauki..., s. 51.

58

Zob. J. Woroniecki, Oświata..., s. 36.
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wszystkich warstwach naszego społeczeństwa, na niemożność nieraz znalezienia
odpowiedniej osoby, którą można byłoby postawić może nie tyle na czele całego społeczeństwa, ale na czele poszczególnych instytucji społecznych, których
powodzenie w większej mierze zależy od charakterów kierujących nią jednostek”59. W jego wizji problemu bardzo istotne miejsce zajmowała troska o poziom wychowania całego społeczeństwa. O to, „aby także zwykły, szary człowiek
– o którym poza jego najbliższym otoczeniem: wsią, fabryką czy ulicą, nikt nie
wie”, mógł osiągnąć dojrzałą osobowość60. Charakter bowiem najpełniej wyraża
osobowość konkretnego człowieka61. Pierwszym zaś etapem w realizowaniu tych
zamierzeń miała być popularyzacja samego zagadnienia „kształcenia charakteru”,
aby uświadomić całe społeczeństwo w tej kwestii62.
W ujęciu Woronieckiego była to personalistyczna koncepcja kształtowania
charakteru, którą sprowadzał – adekwatnie do idei chrześcijańskiego personalizmu metaﬁzycznego63 – do kształtowania moralnego charakteru i jego chrześcijańskiego wychowania.
Personalistyczne kształtowanie charakteru Woroniecki traktuje w kategoriach ﬁlozoﬁcznego ujmowania zagadnienia rozwoju osobowego i kształtowania
charakteru moralnego. Odwołuje się do antropologii tomistycznej, stosuje tomi-
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Tamże, s. 36.

60

Tenże, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 80.

61

Zob. tamże, s. 75.

62

Zob. O. Woroniecki, Wstęp do nauki..., s. 51.

63

J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie wychowaniem personalistycznym, w: F. Adamski (red.),
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków 1982, s. 41–55. W ﬁlozoﬁi istnieją bowiem
inne opcje personalizmu, na przykład agnostyczny. Zob. Fredrick Copleston, Historia ﬁlozoﬁi,
Warszawa 1991, t. 9, s. 306; W. Chudy rozróżnia trzy typy personalizmu zakorzenione w nurcie
ﬁlozoﬁi europejskiej: personalizm metaﬁzyczny (Tomasz z Akwinu, J. Maritain, M.A. Krąpiec,
M. Gogacz), liberalistyczny (E. Mounier, D. de Rougemont, G. Marcel, J. Fuchs, J. Tischner)
i etyczny (K. Wojtyła, R. Buttiglione, R. Spaemann, T. Styczeń, W. Chudy). A. Rynio, Integralne wychowanie..., s. 353; zob. S. Kunowski, System chrześcijańskiego wychowania, w: A Rynio
(red.), Pedagogika katolicka..., s. 51; zob. T. Ożóg, J. Maritain – przedstawiciel personalizmu,
w: T. Kokułowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, Stalowa Wola 1996, s. 124.
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styczną teorię władz duszy64, które muszą być jeszcze dopełnione chrześcijańskim
wychowaniem charakteru. Wychowawczą działalność o. Woroniecki opierał na
zasadach ﬁlozoﬁcznych, ale także na doświadczeniu i obserwacji rzeczywistości.
Dlatego w planie wychowania personalistycznego charakteru uwzględniał potrzebę poznania struktury osoby, jej wartości, celu, powołania, zawodu, warunków życia, a także relacji do innych osób65.
W pracy nad charakterem Woroniecki postulował konieczność dokładnego
poznania temperamentu66. „Wychowanie charakteru moralnego” powinno rozpoczynać się od charakterystyki temperamentu jako istotnego, obok czynników
zewnętrznych, elementu w procesie ukształtowania osobowości. W jego założeniu kształcenie charakteru należy przystosować do temperamentu67.
Temperament składa się z dwóch składników: siły uczuciowej i szybkości
jej pojawiania się. W zależności od wielkości tych sił kształtuje się dany typ
temperamentu. Istnieją różne rodzaje temperamentów, zwłaszcza tak zwanych
„mieszanych”, a określanie ich stwarza często poważne trudności. Najbardziej
popularna i najczęściej wykorzystywana – także przez autora – jest typologia
temperamentów Galena.
Woroniecki przystępował do opracowywania metody wychowania charakteru dopiero po zbadaniu temperamentu. Według niego istotą podejmowanych
działań wychowawczych jest przystosowanie ich do temperamentu wychowanka. Należy zatem wykorzystywać wszystkie potencjały temperamentu, rozwijać
jego dodatnie cechy, a ujemne przekształcać, co ostatecznie doprowadzi do ich
eliminacji68.
64
Zob. J. Ruszczyński, Rozwój osobowy człowieka według o. J. Woronieckiego, „Kultura –
Oświata – Nauka” 1989, nr 11–12, s. 115.
65
Zob. J. Woroniecki, Oświata..., s. 36; zob. tenże, Wstęp do nauki..., s. 86; A. Rynio, Integralne wychowanie..., s. 353.
66

Zob. O. Woroniecki, Wstęp do nauki..., s. 86.
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Zob. tamże, s. 54.
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Zob. tamże, s. 78.
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Zakończenie
Autor uważa, że problem wychowania człowieka jest najtrudniejszym zadaniem życia ludzkiego dlatego, że jest ono: „wypadkową dwóch czynników, wewnętrznej pracy jednostki nad sobą i zewnętrznych wpływów wychowawczych”
oraz „że nie zawsze można im nadać jednolity kierunek”69. Charakter moralny
jest owocem pracy wychowawczej i można go rozumieć jako „powiązanie wszystkich moralnych czynników w człowieku w jeden całokształt”70.
Charakter jest efektem współdziałania dwóch czynników: procesu wychowawczego i samowychowania71. Dlatego błędna jest koncepcja, która suponuje
skoncentrowanie się bezwzględnie tylko na jednym z nich. Jeżeli bowiem uznaje
się tylko sferę działań zewnętrznych, wówczas przymus, który jest ich zasadą,
pozbawi wychowanka samodzielności oraz inicjatywy. Autor piętnuje także liberalne koncepcje wychowawcze Ellen Key, pozwalające wychowankowi na
zupełną samodzielność w wychowaniu, co zagraża właściwemu ukształtowaniu
woli człowieka. Zarówno przymus, jak i samodzielność są niezbędne w procesie
kształcenia charakteru72.
Pojęcie wychowania charakteru moralnego implikuje według Woronieckiego przede wszystkim dwa zadania. Najpierw należy zdobyć pewien zasób wiedzy
na temat zasad postępowania moralnego, a następnie skoncentrować się na – tak
zwanym przez autora – „właściwym wychowaniu”. „Zajmuje się ono wyćwiczeniem wszystkich władz człowieka, zarówno pożądawczych, jak i poznawczych
w stosunku do działalności praktycznej. Z władz poznawczych szczególnie sam
rozum musi zostać wyćwiczony w kierowaniu życiem, wychowany do rządzenia, uzbrojony w roztropność, rozwagę, rozsądek. Władza pożądawcza, zarówno
umysłowa – wola, jak i zmysłowe – uczucia, afekty, namiętności [...] wszystkie
69

Tenże, O przyszłość ruchu skautowego w Polsce, „Rok Polski” 1918, z. 3, nr 7–8, s. 451.

70

Tenże, Oświata..., s. 43.
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Tenże, Wstęp do nauki..., s. 81.
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Zob. tamże, s. 82.
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muszą być wyćwiczone i ujęte w pewne formy, żeby harmonijnie działać i zapewnić postępowaniu naszemu jedność, stałość i pewność”73.
Wychowanie kształtuje charakter moralny człowieka74. W skład charakteru
wchodzą wszystkie sfery naszej psychiki, do których autor zalicza: „usprawnienie
rozumu w kierowaniu postępowaniem (roztropność) i utrwalenie woli w poszanowaniu wszystkiego, co się innym należy (sprawiedliwość) i wreszcie takie
opanowanie dziedziny uczuciowej, aby ani się nie wyrywała nad miarę do tego,
co pociąga (umiarkowanie), ani nie cofała przed tym, co odstrasza (męstwo)”75.
Roztropność jest główną sprawnością rozumu w kierowaniu życiem moralnym.
Sprawiedliwość pełni identyczną funkcję w dziedzinie woli. Umiarkowanie łączy
się z władzami pożądliwymi, czyli uczuciami. Do władz popędliwych natomiast
odnosi się męstwo.
Na ukształtowanie charakteru moralnego mają zatem wpływ wszystkie
usprawnione władze psychiczne człowieka76. Woroniecki, odwołując się do myśli
św. Tomasza, twierdzi, że charakter moralny tworzą cnoty rozumiane jako połączenie, a właściwie podporządkowanie w postępowaniu moralnym rozumowi
i woli innych sprawności ludzkiej psychiki. Charakter moralny zakłada stałość,
umiar i jednolitość działania tych sprawności w postępowaniu człowieka. Przy
czym nie chodzi tutaj o osiągnięcie jakiegoś stanu stabilności wszystkich cnót
z wykluczeniem wad, albowiem ten proces wychowania charakteru jest dynamiczny i nie ma w zasadzie ostatecznego kresu77. Niemniej te cechy stanowią
swoiste kryterium, według którego można ocenić jakość charakteru. Dlatego,
aby takie właściwości charakteru mogły zaistnieć, potrzebny jest właściwy sto-
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Tenże, Oświata..., s. 42–43.
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Zob. M. Kowalewski, Charakter moralny człowieka i jego wychowanie, „Odpowiedzialność
i Czyn” 1988, nr 2, s. 42.
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Tenże, Wychowanie człowieka..., s. 75.
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Zob. J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka, s. 75.
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Zob. M. Kowalewski, dz. cyt., s. 46.
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pień rozwoju wszystkich sprawności78. Wychowanie ma zatem na celu rozwinięcie i utrwalenie tych sprawności po to, aby stały się one stałą skłonnością w działaniu moralnym człowieka, umożliwiającym jednocześnie rozumność i wolność
tych aktów79. Jakkolwiek – zdaniem autora – „tylko mocne, dodatnie charaktery
realizują tę głęboką jednolitość życia moralnego; tam, gdzie charakter się paczy,
jednolitości nie ma, a powstają różnorodne odchylenia”80.
W analizowanym nauczaniu charakter gwarantuje efektywność w postępowaniu moralnym, ale przede wszystkim będąc dobrem samym w sobie, sprawia,
że człowiek staje się lepszy i doskonalszy. Dla Woronieckiego: „piękny charakter
moralny dojrzałego człowieka świadomego swego celu i umiejącego sprawnie
rządzić sobą w jego urzeczywistnieniu jest szczytem tego podobieństwa do Boga,
do jakiego możemy w tym życiu dojść”81.
Ponadto Woroniecki ukazuje także trzy popularne kierunki, w jakich często
rozwija się proces rozwoju osobowości i kształtowania się charakteru. Pierwszy
z nich odnosi do pewnego stanu obojętności i braku zainteresowania w ogóle
tym problemem w życiu człowieka. Nie wyznacza on sobie bowiem żadnego
planu postępowania, który stale stanowiłby pewne kryterium jego postępowania.
Dlatego taka osoba postrzegana jest przez pryzmat słabego charakteru.
Drugi kierunek wybierają osoby, które koncentrują się szczególnie na jednej
z wartości materialnych czy intelektualnych, degradując wyższe i ważniejsze, odpowiadające prawdziwemu przeznaczeniu człowieka. Są opanowane pożądaniem
tych wartości i stąd niezdolne do pewnej transcendencji ograniczonych celów,
a więc do zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego.
Trzeci kierunek natomiast odpowiada personalistycznej koncepcji kształtowania charakteru82. Otóż dynamiczny aspekt personalizmu, używając słów auto78

Zob. tamże, s. 44–45.

79

Zob. tamże, s. 46.
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J. Woroniecki, Etyka, w: Zarys ﬁlozoﬁi, t. 2, Lublin 1929, s. 236.
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M. Kowalewski, dz. cyt., s. 46.
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Zob. tamże, s. 76.
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ra: „wynosi człowieka ponad niego samego, podporządkowuje dobru wspólnemu i prowadzi do przeznaczenia wiecznego, górującego nad wszystkim, co ludzie
cenią na ziemi. Wkoło takiej woli jak wkoło osi wszystkiego, co jest potencjalne
w człowieku, krystalizuje się w stały i jednolity charakter, zdolny do wielkich
wysiłków, nie tylko, gdy idzie o własne interesy, ale i o wielkie sprawy świata”83.
Wychowanie moralne powinno prowadzić do samowychowania. „Tak jak
kształcenie, uczenie się – przypomina autor – musi zawsze być w większym lub
mniejszym stopniu samokształceniem, tak wychowanie musi być samowychowaniem. [...] nauczyciel nie nauczy, a wychowawca nie wychowa – tłumaczy
dalej o. Woroniecki – jeśli się pupil sam ze swej strony do tej pracy nie przyłoży
[...]”84. Wielka sztuka nauczania i wychowania na tym właśnie polega, by umieć
wzbudzić w młodzieży zainteresowanie nauką i pracą nad charakterem po to,
aby pod kierunkiem dorosłych sama tą pracą kierowała, aby ją uważała za swoją
własną85.
Termin samowychowanie implikuje dwie różne orientacje. Wynikają one
z interpretacji tego pojęcia w języku polskim. Pierwsza z nich, odwołując się do
łacińskiego solus, oznacza samowychowanie jako uwzględnienie innych wpływów
zewnętrznych na wychowanka, ale wyłącznie samodzielne działanie. Tę koncepcję Woroniecki zdecydowanie odrzuca, kwestionując pracę wychowawczą
realizowaną wyłącznie przez młodzież w stosunku do siebie. Niepokojące dla
Woronieckiego jest właśnie to, że wiele osób odpowiedzialnych za wychowanie młodzieży przyjmuje jednak takie błędne ujęcie terminu samowychowanie.
A jest to skutek oddziaływania tendencji indywidualistycznych XIX wieku, które
mocno wykreowały ideał człowieka jako self-made-man86.
Druga interpretacja terminu samowychowanie podkreśla rolę wychowanka
w procesie wychowania, co oddaje łacińskie ipse. Akcent położony jest zatem
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J. Woroniecki, Wychowanie człowieka..., s. 76.
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Tenże, Oświata a wychowanie..., s. 44.
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Tamże, s. 33.
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Alina Rynio, Małgorzata Tomczyk

40

na własny wysiłek, jaki musi podjąć w pracy nad ukształtowaniem osobowości.
W ten proces samowychowania muszą być zaangażowane wszystkie władze człowieka, zarówno rozum, wola, jak i serce. One to dopiero gwarantują właściwy
efekt zabiegów i działań zewnętrznych87. Woroniecki poucza zarówno jedną, jak
i drugą stronę uczestniczącą w procesie wychowania, ale najmocniej podkreśla
potrzebę zaangażowania ze strony ucznia. „Nikt nie nauczy się z książki ani grać
na skrzypcach, ani jeździć konno – pisze. Trzeba co dzień skrzypce brać do ręki
i smyczkiem po nich wodzić, trzeba co dzień dosiąść konia i poharcować na
nim, a jednej i drugiej umiejętności z czasem się nabierze, nawet nie otworzywszy książki”88. Dlatego wartość tej koncepcji wyraża się właśnie w tym, że nie
ogranicza ona wpływu innych czynników wychowawczych, a jedynie eksponuje
najważniejszą rolę wychowanka89.
Woroniecki za istotne miejsce samowychowania uznaje także harcerstwo.
Jego główna idea wiąże się ze: „zorganizowaniem samowychowania młodzieży
przez młodzież”90.
Koncepcja wychowania charakteru moralnego w personalistycznej koncepcji wychowania charakteru u ojca Woronieckiego nie poprzestaje tylko na
ugruntowaniu sprawności moralnych, ale suponuje połączenie ich z wychowaniem chrześcijańskim, co w rezultacie przyczyni się do powstania charakteru
chrześcijańskiego91.
Podstawą dobrze ugruntowanego charakteru w dziedzinie uczuciowej jest
postulat sublimacji uczuciowości, rozumiany jako uduchowienie. Dopiero
wówczas będzie możliwe zharmonizowanie jej z życiem umysłowym, co w su-
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Zob. tamże, s. 454.
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Tenże, Naświetlania ewangeliczne, „Nasze Boisko...” 1935–1936, z. 2, s. 4.
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Zob. tenże, O przyszłość ruchu skautowego..., s. 454.
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Tamże, s. 453.

91

Zob. tenże, Program integralnej pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1947, z. 39,
t. 47, s. 172.
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mie pozwoli na ukształtowanie chrześcijańskiego charakteru moralnego92. Do
naczelnych sprawności, czyli cnót decydujących o życiu moralnym, należą wspominane już cztery cnoty kardynalne, ale także trzy cnoty teologiczne. Sprawności
naczelne rozumiane jako cnoty kardynalne i teologiczne dzielą się ze względu na
naturę i pochodzenie. Cnoty kardynalne są rezultatem pracy wewnętrznej człowieka nad doskonaleniem władz psychicznych w postępowaniu moralnym. Odgrywają one zasadniczą rolę w wychowaniu społecznym. Do cnót kardynalnych
należą, omawiane wyżej: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.
Cnoty teologiczne natomiast (wiara, nadzieja i miłość) mają naturę nadprzyrodzoną, nie osiąga się ich bowiem wyłącznie przy pomocy ludzkiego wysiłku,
ale są udzielane przez Boga. Dzięki nim proces wychowania chrześcijańskiego
osiąga swój zenit, orientując człowieka ku celom nadprzyrodzonym. W wychowaniu chrześcijańskim idzie o to, aby połączyć kształtowanie dyspozycji moralnych z rozwijaniem cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości.
Chrześcijańskie wychowanie charakteru autor nazywa: „zagadnieniem
rdzennie nadprzyrodzonym, zawartym w najistotniejszych dogmatach naszej
wiary”93. Jego istotą jest kształtowanie psychiki człowieka poprzez nadprzyrodzone działanie łaski uświęcającej. Ponadto autor rozróżnia pozytywne i negatywne
zadania wychowania chrześcijańskiego. Pierwsze z nich jako punkt wyjścia obiera naukę o usprawiedliwieniu przez łaskę, która od momentu chrztu świętego
może rozwijać w człowieku życie nadprzyrodzone. Zadanie negatywne natomiast
polega na działaniu prewencyjnym człowieka, aby nie spowodować utraty łaski
uświęcającej przez grzech94.

92
Zob. tamże; na temat kształtowania charakteru moralnego, zob. E. Janiak, Formacione
del carattere morale secondo padre Jacek Woroniecki, Romae 1986, s. 32–394; Z. Kobylińska,
Il concetto del’educatione morale dell’uomo nell’insegnamento di padre Jacek Woroniecki, Romae
1992, s. 80–113; E. Janiak, Formacione del carattere morale..., s. 32–394.
93
Tenże, Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu, „Szkoła Chrystusowa” 1935, nr 2, s. 49.
94

Zob. tamże, s. 50–51.
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Analogicznie jak sprawności moralne (cnoty kardynalne) przysposabiają
człowieka do właściwego postępowania moralnego, tak cnoty teologiczne, określane wlanymi, kształtują właściwą relację człowieka do Boga oraz uzdolniają go
do pewnego stopnia zjednoczenia z Nim w obecnym życiu, ale także wpływają
na działanie moralne osoby. Istnieje ścisła zależność między tymi dwoma rodzajami sprawności, które decydują o ukształtowaniu chrześcijańskiego charakteru.
Sprawności nadprzyrodzone udoskonalają życie moralne, a łaska towarzysząca
im ułatwia proces wychowania charakteru moralnego, usprawniając działanie
cnót kardynalnych w człowieku w aspekcie konkretnych zadań życiowych95.
Reasumując, celem wychowania moralnego jest kształtowanie charakteru
moralnego człowieka. Natomiast wychowanie chrześcijańskie obejmuje wychowanie moralne i wychowanie wiary. Ojciec Woroniecki oprócz zagadnienia wychowania moralnego i chrześcijańskiego podejmował w swoich pracach problem
wychowania religijnego, narodowego i społecznego. Zawsze czynił to w duchu
integralnego wychowania osoby.
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EXEMPLARY PERFORMANCE AS A CONSTITUTIVE ELEMENTS
FORMING MORAL CHARACTER OF HUMAN CREATIVITY
Summary
This article addresses the problem of moral ﬁtness as constitutive elements in shaping
the moral character of a man in the work of Father Jack Woroniecki. To explore this issue,
be aware of the need for a general theory of moral education within the reality, which can
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be used in the life of every human being. It is encouraging that in recent years, especially
in English, indicates a marked increase in interest in problems of moral education.
Time of life and work of Father Jack Woroniecki not diﬀer from the challenges that
come to deal in our generation. This publication brings his special contribution to the
development of education and understanding of the phenomenon of education. This
corresponds also to the question of what constitutes the content of the theory of cardinal
virtues o. Jack Woroniecki and why so important a place he gives to the virtue of prudence. It is very important that today, in connection with the forgotten „the heritage of
virtue”, as we face an extremely important and urgent need for the formation of morally
good people.
The authors of the publication of trying to bring the theory of the virtues of Father
Jack Woroniecki emphasize that the person speaking in an integral way the author of
„Ethics of education” in the formation of moral character points out, both the innate skills (some traits of temperament, emotionality or aﬀectivity) and acquired which
is achieved through education and self-education. This eﬃciency of intellect and will,
which he calls virtues, designate the process of bringing uniformity of moral conduct,
moral character is called. The basic virtues that make up this nature are forgotten today,
four cardinal virtues (prudence, justice, fortitude, and moderation) and the three theological virtues (faith, hope and love). Eﬃciencies are the disadvantages of the opposite
virtues. They lead a man to evil deeds, and dispose of moral evil. Hence, this publication
is going to explain that morality is born as a genuine experience of humanity, conscious of
their own responsibility, their own limitations and the need for education.
Translated by Małgorzata Tomczyk

Henryk Jarosiewicz
Uniwersytet Wrocławski

PSYCHOLOGICZNY MODEL SPRAWNOŚCI MORALNYCH
Imperare sibi maximum est imperium
Panować sobie to najwyższa władza
Seneka

Wstęp
Fakt moralności:
Przedmiotem zarówno psychologii, jak i etyki jest ż y c i e m o r a l n e,
czyli życie człowieka ujęte w świetle norm. Praktycznie nie znamy społeczności,
których życie byłoby pozbawione zasad życia, czyli zasad moralnych. Używając
terminu ż y c i e wskazujemy zwykle na proces aktualizacji bytu żywego. Zaś mówiąc o m o r a l n o ś c i, a nie o samym procesie życia, zwracamy uwagę na
obecność z a s a d, jako bardzo swoistych warunków aktualizacji ludzkich potencji. Moralność staje się przedmiotem różnych nauk, m.in. etyki i psychologii.
Do podstawowego faktu moralności można podejść w sposób opisowy lub
wyjaśniający. Już w momencie opisu zauważamy fakt indywidualizacji, a mianowicie: „uderza nas to na każdym kroku – pisze J. Woroniecki – że [...] poszczególni ludzie, gdy zostaną postawieni w tych samych warunkach, zachowują się
bardzo różnie. Co szczególnie w tej rozmaitości jest znamienne, to sam sposób
dokonywania czynów, mniejsze lub większe do nich uzdolnienie, mniejsza lub
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większa łatwość i sprawność, z jaką wypływają z odnośnych władz” (Woroniecki,
1986, s. 328).
Wyjaśnienia wymaga zatem nie sama tylko norma, czym zajmuje się etyka jako nauka normatywna1. Staramy się wyjaśnić, a nie tylko opisać, proces
indywidualizacji, który prowadzi do tego, że: „ta sama natura ludzka w tak odrębnych przejawia się usposobieniach”. Dlatego też postulatem etyki w y c h o w a w c z e j, jaką stworzył J. Woroniecki, jest: „zająć się odszukaniem tej właściwości natury ludzkiej i jej składników, które tłumaczą to zjawisko powstawania
w nas stałych usposobień i wskazują jego ogólne źródło, ogólne prawa rozwoju”
(Woroniecki, 1986, s. 328).
Pojawia się więc przed nami zagadnienie wychowania, które wydaje się
wspólne dla etyki wychowawczej i psychologii, która również zajmuje się zjawiskiem wychowania.
Woroniecki podkreśla, że: „nie może wystarczyć moraliście pouczać o pojedynczych czynach dobrych lub złych, on musi pouczyć o tym procesie psychicznym, za pomocą którego należy się do dobrych czynów usprawnić, a od złych
odzwyczajać” (Woroniecki, 1986, s. 329). Te same słowa odnoszą się jeszcze bardziej do działalności psychologa. On właśnie powinien znać proces psychiczny,
prowadzący do nabywania nawyków i sprawności moralnych. Można przyjąć, iż
czynność wpływająca na proces psychiczny interesujący wychowawcę, etyka czy
psychologa nosi techniczną nazwę usprawniania. Czynność „usprawniania” bierze tu nazwę od swego wytworu: nabytej sprawności. Czym jest zatem usprawnianie (wychowanie)?
Usprawnianie jest faktem tak powszechnym jak wzrost roślin czy też rozwój zwierząt. U człowieka jednak, pomimo swej powszechności, jest to fakt
o niezwykłej złożoności. W życiu ludzkim ogólna plastyczność ludzkiej natury
1

„Nauka ta zajmuje się istniejącymi normami moralności, a zatem ustala, co w danym
środowisku czy też danej epoce historycznej uchodziło za dobre lub złe. Nauka o moralności
nie określa, co jest dobre, a co złe. Tym zajmuje się etyka, która do życia moralnego podchodzi
w sposób nie opisowy, ale normatywny. Określa więc normy, czyli wydaje sądy o tym, co jest
dobre, a co złe, i sądy te uzasadnia, tzn. wykazuje, dlaczego tak jest” (Wojtyła, 1982, s. 14).
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przechodzi z potencji do aktu nie na poziomie instynktu, ale w procesie nazywanym „wychowanie”. Czym ten proces jest? Wychowywać „znaczy tyle, co drogą
systematycznego ćwiczenia stworzyć jakąś wprawę” (Twardowski, 1965d).
Nie będziemy na razie wyjaśniać, co mamy na myśli używając terminu „ćwiczenie”. Na większą uwagę zasługuje termin „wprawa”. K. Twardowski wyjaśnia:
„Używam wyrazów ćwiczyć i wprawa, gdyż wyrazy te znowu oznaczają czynność
i jej wytwór, jej rezultat. Wprawą nazywamy bowiem wytworzoną ćwiczeniem
zdolność2, uzdolnienie do wykonywania łatwego pewnych czynności, pewnych
funkcji”.
Aby odczytać myśl Twardowskiego, należy mieć na uwadze założenia jego
koncepcji czynności i wytworów (Twardowski, 1965 a), co dalej zostanie szczegółowo omówione. Przenosząc aparat pojęciowy tej koncepcji do poruszanego zagadnienia, można powiedzieć, że „wprawa” jest wytworem czynności
„ćwiczenia”.
Ważne jest tu zwrócenie uwagi, że na wprawę można popatrzeć z dwóch
stron. Najpierw w relacji do zadania, bo przecież ćwiczenie to realizacja zadań,
do której uzdalnia nas wprawa. Powiemy, że ktoś stał się kompetentny w określonej dziedzinie. To jest pierwsza strona zagadnienia: zachowanie odniesione do
zadania, do przeszkody. Ale jest też i druga strona tego zjawiska.
Obok skutecznego działania powstaje inny wytwór, wytwór podmiotowy,
który określimy terminem „usposobienie”. Usposobienie jest tzw. skutkiem nieprzechodnim ćwiczenia. Termin „ćwiczenie” nie oznacza tu po prostu zachowania. Jeśli zwierzę zachowuje się w określony sposób, to nie nabywa przez to wprawy, lecz aktualizuje się na poziomie instynktu. W ludzkim ćwiczeniu dwie rzeczy
wymagają podkreślenia. Po pierwsze, jest ono aktualizacją wszystkich dynamizmów podmiotu (dyspozycji): woli, emocji i reakcji ciała. Po drugie – prowadzi
do zestrojenia ze sobą tych różnych sił. A w związku z tym skutek ćwiczenia staje
się cechą działającego. Zwykle określa się to terminem „charakter”. Charakter

2

Na marginesie wykładu znajduje się dopisek: „dyspozycję”.
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to coś więcej niż cecha samego zachowania, określana zwykle terminem „styl”.
To cecha samej osoby.
Stąd, jak pisze J. Woroniecki, w procesie wychowania pojawia się: „piętno
indywidualne, jakie [rozwój] nadaje jednostce: w miarę jak człowiek usprawnia swe czynności, nabierają one takich charakterystycznych cech, po których go
zawsze można poznać. Intonacja głosu, ruchy ciała, chód itp. bywają u poszczególnych jednostek tak odrębne, że same nieraz wystarczą nawet, aby na odległość
odróżnić ją od innych; są ludzie, których można z daleka poznać po dźwięku
kroków, innych po tym lub owym sposobie poruszania głową, ramionami itd.
Indywidualizacja wewnętrznego rozwoju psychicznego jest jeszcze większa, ale
jako bardziej ukryta, mniej rzuca się w oczy; dlatego to przejawy zewnętrzne
łatwiej zatrzymują na sobie uwagę” (Woroniecki, 1986, s. 330).
Ćwiczenie, czyli częste powtarzanie pewnych czynności, prowadzi do nabywania sprawności, a nie tylko zdolności (zdolność odnosi się do zadania, a sprawność to cecha osoby, która daje się zatem zastosować w odniesieniu do różnych
zadań). Ktoś, kto posiada sprawność, jest zdolny p o t e m do określonego działania. Wykonywanie ćwiczeń ﬁzycznych na sali gimnastycznej uzdalnia do pracy
poza salą, a obliczenia na kartce papieru w czasie studiów uzdalniają inżyniera do
kierowania placem budowy.
Innymi słowy, moralność jako wytwór (życie dobre bądź złe) wyjaśnia się
nie tylko aktualnymi czynnościami samego podmiotu, który pamięta o tym, co
powinien zrobić z uwagi na normy etyczne, ale jego usprawnieniem, rozumianym jako zmieniony s t a n p o d m i o t u. Człowiek usprawniony p o s i a d a
przygotowanie (w sensie: dysponuje nim) do określonego działania, ale też j e s t
przygotowany (w sensie bytowym). Sprawność według Averroesa to: „coś, co
mamy do naszej dyspozycji, czego używamy, gdy tylko zechcemy” (Woroniecki,
1986, s. 333). To przygotowanie ma różne nazwy. Zwykle określa się je jako
s t a ł e u s p o s o b i e n i e (habitus). Termin habitus oznacza tyle, co „stan”.
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Podejmując temat psychologicznego modelu sprawności, nie będziemy zatem koncentrować się na sprawnym działaniu, ale na sprawnej osobie. Jest to
osoba, która „ma” charakter, a nawet „jest” charakterem.

Sprawczość jako cecha osoby
Sprawność nie jest ani nawykiem, ani zdolnością pokonywania przeszkód
czy też wykonywania zadań. Sprawność to cecha osoby. Sięgnijmy do analogii.
W technice sprawność to np. miara wykorzystania energii paliwa w silniku. Odnosząc to do człowieka, zapytamy: „na ile możność (potencja) staje się aktem?”.
Człowiek spełniony, taki, który urzeczywistnił swe potencje – jest sprawny, zaś
niespełniony jest niesprawny.
Znaczenie terminu sprawność nie wyczerpuje się w zdolności wykonawczej.
Stwierdzenie, iż ktoś jest zdolny chodzić określa to, co jest, co zaistniało, ale poza
kontekstem tego, co mogłoby być, bo przecież opisywana osoba mogłaby biegać,
a nie tylko chodzić. Nie jest to więc p e ł n a sprawność, coś, co w zasobach
natury zostało utracone z różnych przyczyn. Z drugiej strony ktoś, kto chodzi
pomimo braku naturalnych dyspozycji do tego (braku uzdolnień), jest również
osobą bardzo sprawną; w tym przypadku jednak wskazuje się na wyjątkowe „zasoby” duchowe, które zastępują braki natury. Te specyﬁcznie ludzkie „zasoby” to
właśnie świadomość i wola.
W obu przypadkach (brak wykorzystania naturalnych zdolności oraz sięganie po moce ducha) wskazujemy na dwa wymiary ludzkiego bytu, to jest na wymiar o s o b o w y i na wymiar n a t u r a l n y. Osoba jest tutaj tym „silnikiem”
(wracając do przykładu z dziedziny techniki), który pożytkuje energię natury
(a czasem wręcz wykracza poza nią).
Sprawność jest miarą osoby, miarą jej zdolności do wykorzystywania
zasobów natury. Tę wyjątkową zdolność należy określić odrębnym terminem
„sprawczość”. Nie ma sprawności bez sprawczości (bez osoby), tak jak nie ma
czynu bez osoby. W istocie czyn jest wyrazem osoby (Wojtyła, 1994). Osoba
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musi w y r a z i ć s i ę w jakiejś sprawności, czyli osoba i s t n i e j e w czynie,
choć czyn ten może być wyłącznie duchowy, jak np. akt modlitewny.
Sprawność, jako miara sprawczości osoby, zawsze do czegoś się odnosi (do
tego, „co” mianowicie zostało usprawnione). Może to być sprawność ﬁzyczna (np. sprawny ruch w sporcie), sprawność zmysłowa (emotywna) w postaci
wrażliwości na wartości lub pobudliwości w stosunku do określonych podniet,
a w końcu – sprawność duchowa. Choć sprawność ujawnia się zwykle jako c a ł y
c z ł o w i e k, w jego różnych wymiarach, to można wyróżnić różne jej poziomy
i aspekty. Jest to ważne z tego powodu, że sam proces usprawniania różni się zależnie od tego, czego dotyczy. Nie znaczy to, że nie ma elementów wspólnych, czego
dowodem będzie nawet wspólne słownictwo, mówmy bowiem o ćwiczeniach ﬁzycznych oraz o ćwiczeniach duchownych (Ignacy Loyola). M. Kreutz opracował
cały zestaw ćwiczeń, które mają na celu kształcenie charakteru (Kreutz, 2007).
Podsumujmy: sprawczość jest cechą osoby, jej zdolnością do przetwarzania
zasobów natury na ich postać kulturową, zwaną charakterem. Miarą sprawczości
osoby jest jakość charakteru. Zdolność ta wyraża się w wychowaniu innych lub
w samowychowaniu, to jest w takim ćwiczeniu (usprawnianiu), które pozwala
na nabycie sprawności.
W naszym rozumowaniu sięgamy do metody uniesprzeczniania faktów:
z wytworu wnioskujemy o czynnościach, które ten wytwór fundują. Oprócz
wytworów zewnętrznych, jakimi są różne materialne zachowania, powstają wytwory podmiotowe, a więc pewne przetworzone stany ludzkiej natury. Stany te
to różne dynamizmy podmiotu, które zostają usprawnione i stają się właśnie
sprawnościami, powszechnie określanymi terminami: temperament i charakter.
W dalszym ciągu analizy podamy model tych dynamizmów. Będzie to zatem nie
tyle model usprawniania, lecz model sprawnego podmiotu. Oczywiście model
podmiotu wyjaśnia nam to, dlaczego sam proces usprawniania przebiega tak,
a nie inaczej.
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Psychologiczny model (koncepcja) sprawności
Model podmiotu
Metoda indukcyjna
Zasadnicze znaczenie ma metoda docierania do dynamizmów podmiotu.
Można wyróżnić kilka kroków, w których o p i s zachowania jest tylko wstępem.
W analizach jakościowych posługujemy się indukcją, redukcją i interpretacją.
Oto, jak K. Twardowski określa, czym jest czynność i wytwór; zaczyna od
wytworu: To, co dzięki, wskutek jakiejś czynności, czyli przez tę czynność powstaje, nazwać można wytworem tej czynności. Można więc powiedzieć, że skok
jest wytworem skakania, śpiew – wytworem śpiewania” (Twardowski, 1965a,
s. 220).
„Wytwór” w y j a ś n i a s i ę zatem przez „czynność”. W zdaniu: „skok jest
wytworem skakania”, skok to jakieś zjawisko materialne, zaś czynność „skakania”
już nie. Różne odmiany wytworu wyjaśniają się odmiennymi czynnościami wewnętrznymi. Inaczej jest, kiedy dziecko p o d n i e c o n e sytuacją skacze z nogi
na nogę, a inaczej, kiedy ktoś c h c e daleko skoczyć.
Pierwszym krokiem „wejścia w głąb” (tj. przejścia od wytworów do czynności) jest klasycznie rozumiana indukcja, pojmowana jako przejście od wielości faktów i ich złożoności do ich zasadniczej jedności znaczeniowej. Dzięki tej
zdolności umysłu (gdyż zmysł ogarnia tylko zjawiska materialne) w rozmaitych
wytworach „widzi się” czynności.
W indukcji wychodzi się zawsze od tego, co jednostkowe: przykład wprowadza w głąb3. Jest to charakterystyczne dla psychologii o p i s o w e j, posługującej
się metodą a n a l i t y c z n ą. Jak pisze E. Paczkowska-Łagowska: „Metoda ta
polega na uchwyceniu w doświadczeniu wewnętrznym cech swoistych zjawiska
i ujęciu ich w deﬁnicji analitycznej, której przedmiotem jest już nie zjawisko
3
Termin indukcja ma szerokie znaczenie; oznacza bowiem „wprowadzenie”. Nie jest to
indukcja w rozumieniu pozytywistycznym, jako uogólnienie szeregu przypadków współwystępowania obcych sobie elementów na dalsze przypadki podobne.

54

Henryk Jarosiewicz

konkretne, lecz jego typ. Deﬁnicja ta zostaje następnie sprawdzona w danej dziedzinie badań. Naukowość postępowania bazuje w tym wypadku na byciu danym w naoczności tego, co stanowi przedmiot badania” (Paczkowska-Łagowska,
1980, s. 14).
Dzięki indukcji umysł nie gubi się w bogatym doświadczeniu rozmaitych
wytworów (wielości i złożoności zjawiskowej), gdyż p o j m u j e j e jako czynności podmiotu. Czym jest sama zaś czynność?: „Sama zaś czynność polega na
przekształcaniu, przeobrażaniu materiału; czynność ta zmienia układ jego cząstek lub dokonuje innej w nim zmiany” (Twardowski, 1965a, s. 229).
Jest to wskazanie na f u n k c j ę czynności. Czym jest w istocie? Co jest
realną bazą dla jej zaistnienia? Twardowski wskazuje na dyspozycje: „Nie tylko
fakty psychiczne są przedmiotem psychologii, ale także pewne ich warunki, od
których zależy zjawianie się i właściwości faktów psychicznych” (Twardowski,
1965b, s. 244).
Oczywiście – nie wszystkie warunki, gdyż pojęcie „warunku” jest szerokie;
są warunki chemiczne i mechaniczne (podniety), anatomiczne i ﬁzjologiczne
(narządy zmysłowe). Interesują nas tylko te warunki, które wpływają na czynności i wytwory psychiczne. Są to: „Warunki faktów psychicznych znane jako
wrażliwość, pamięć, wyobraźnia, usposobienie, skłonności, wola, charakter itp.
Warunki te obejmuje się wspólną nazwą „ d y s p o z y c j i ” (p r z y s p o s o b i e n i a)” (Twardowski, 1965b, s. 244).
Zatrzymajmy się przy rekonstrukcji tych warunków, dokonanej metodą
redukcyjną.
Redukcja do właściwych racji
M. Kreutz starał się zbudować model, w skład którego wchodziłyby takie
struktury podmiotowe, jak choćby wola. W dociekaniu wychodzi on od podstawowych zjawisk danych introspekcyjnych, jakimi są przeżycia i stany psychiczne.
W ich obrębie wyróżnia kompleksy i elementy (spostrzeżeniowe, intelektualne, emocjonalne i wolicjonalne). Elementy te to cechy czy też atrybuty przeżyć:
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„Kompleksy i elementy nie są już częściami czasowymi, lecz niesamodzielnymi cechami, dającymi się wyróżnić w przeżyciu lub stanie psychicznym. Stosunek zatem kompleksów i elementów do przeżyć i stanów jest stosunkiem niesamodzielnych cech do samoistnych przedmiotów. Nasuwałoby się tu określenie, że jest
to stosunek atrybutu do substancji. Byłoby to jednak określenie nietrafne, gdyż
przeżyć psychicznych nie można uważać za coś substancjalnego, lecz przeciwnie,
przeżycia są też cechami podmiotu, który je przeżywa” (Kreutz, 1949, s. 390)..
M. Kreutz dochodzi do wniosku, że cechy te są cechami samego substancjalnego podmiotu. Zatem podmiot staje się przedmiotem badań, a nie tylko
przeżyciem i treścią psychiczną dostępną bezpośrednio w doświadczeniu introspekcyjnym. Należy pamiętać, iż dla M. Kreutza zjawisko psychiczne jest to
„przedmiot realnie istniejący, psychiczny i dany bezpośrednio w doświadczeniu”4.
Cecha jest zawsze cechą k o g o ś lub c z e g o ś. Otóż takie właśnie widzenie
cech5, w którym zakłada się, iż są one przejawem jakiejś istoty, czyli tego, czym
ktoś/coś jest, jest podejściem jakościowym. Jest to podejście redukcjonistyczne6
w znaczeniu sprowadzenia do właściwych racji7. W naszym wypadku sprowadzamy wytwory i czynności do fundujących je dynamizmów podmiotowych.
Wytwór Æ czynność Æ dynamizm podmiotowy

4

Przedmiot realny w znaczeniu: „będący częścią obiektywnej rzeczywistości, niezależną od
podmiotu poznającego” (Kreutz, 1949, s. 350).
5

Termin cecha, podaje Twardowski, ma dwa znaczenia: „Cechą (nota, tekmerion) jakiegoś
obiektu jest to wszystko, co go różni od innych obiektów”, ale też, za Stoecklem: „przez cechy
w ogóle rozumie się wszystkie te momenty, za pośrednictwem których poznaje się przedmiot
jako to, czym on jest, i odróżnia się go od wszystkich innych przedmiotów” (Twardowski,
1965c, s. 37).
6
7

O różnych obliczach redukcjonizmu w psychologii zobacz w: (Paszkiewicz, 1983).

Termin reducere to tyle, co „sprowadzać”: sprowadzać do właściwych racji lub podstaw,
czyli właśnie: tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować. Racją istnienia każdego bytu jest jego istota
czy też natura, która jest oddana w deﬁnicji.
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Jeśli przedmiotem opisu jest „podmiot dynamiczny”, to następnym krokiem
jest ujęcie „dynamizmów podmiotu”. One tworzą obraz, czyli wytwór interpretacji zjawisk.

intelekt ÅrozumÆ wola

poznanie ÅzmysáyÆ emocje

somatyka: reakcje

natura
(wraĪliwosü)

psychika

Interpretacja
Redukcja poznawcza (do racji) pozwala na interpretację. W interpretacji
chodzi o to, ażeby intelektualny obraz przedmiotu był adekwatny – ażeby „dorównywał” badanemu przedmiotowi. Adekwatność oznacza, że badający uchwycił wszystkie racje przedmiotów tłumaczące i że je uchwycił prawidłowo, z zachowaniem właściwej między nimi proporcji. Rozumieć oznacza bowiem: ująć
znaczenia rzeczy i relacji między rzeczami. Znaczeniem różnych wytworów są
różne jakościowo dynamizmy i ich funkcje (czynności).
Kiedy mówimy o „strukturze” dynamizmów, to mamy na myśli pewne „elementy”, które wchodzą ze sobą w określone relacje. Ilustrujemy te zależności
(i strukturę) w postaci tzw. mozaikowego modelu podmiotu (Jarosiewicz, 2009,
2010).

Rys. 1. Dynamizmy ludzkiego podmiotu (model mozaikowy)

W modelu przyjmujemy trzy poziomy dynamizmów. Konsekwencją jest to,
że dla wyjaśnienia zachowania nie wystarczy odwołać się do reakcji sfery somatycznej i do tzw. warunkowania reakcji, ale trzeba przyjąć inne dynamizmy,
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a zwłaszcza swoiste czynności „chcenia”, których wytworem są dążenia celowe.
Sięgając do aparatu pojęciowego koncepcji czynności i wytworów należy powiedzieć, że termin „wola” oznacza zarówno „wytwór” (np. „ostatnia wola zmarłego”), jak „czynność” („ktoś nie chce zgodzić się na określone cele”) i dyspozycję
do podejmowania określonych czynności i osiągania wytworów („ktoś ma słabą
wolę”). W tym ostatnim znaczeniu wola jest to swoisty dynamizm, niesprowadzalny do kierowania reakcjami przez treści psychiczne (celowe działanie).
Zarysowany model podmiotu jest modelem d y n a m i c z n y m. Przyjmujemy w nim, że za czynnościami, o których wiele pisze się w modelach funkcjonalnych, stoją fundujące je dynamizmy, czyli pewne s i ł y. Jak piszą Woodworth
i Schlosberg: „Czynnikami wyznaczającymi aktualne wykonanie jakiejś czynności są [...] zarówno zdolność, jak i motywy człowieka; jeśli brak jednego z nich,
nie ma w ogóle żadnego działania. Zdolność jest jak maszyna, która nie może
pracować, jeśli nie doprowadzi się do niej siły napędowej”8. Zatem podmiot
jest zdolny coś zrobić, jeśli dysponuje napędem, czy to emocjonalnym, czy to
wolitywnym.
W modelu tym ilustrujemy dwa rodzaje zależności. Najpierw skupimy się
na relacjach poziomych (horyzontalnych) pomiędzy poznaniem i emocjami oraz
pomiędzy intelektem a wolą. Następnie zaś omówimy zależności pomiędzy poszczególnymi warstwami, a więc relacje pionowe (wertykalne). Relacje pionowe
bezpośrednio wyjaśniają interesujący nas proces usprawniania.

Psychika a wrażliwość
Poznanie i doznanie
Rozwińmy jeszcze zasygnalizowane już wyżej rozróżnienie na aspekt poznania i aspekt doznania w naszym byciu w świecie. W modelu ilustrujemy również dwa dopełniające się a s p e k t y ludzkiego dynamizmu, czyli dwa rodzaje

8

R.S. Woodworth i H. Schlosberg, 1963, t. 2, s. 193, za: (Stachowski, 2004, s. 129).
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czynności, których nie da się do siebie sprowadzić. Chodzi o psychikę i sferę
wrażliwości.
„Psychika” to czynności poznania obiektywizującego (i wszystko, co na
nim się opiera, a więc również procesy świadomościowe, takie jak myślenie).
Wytworem tych czynności są „przedstawienia”. Natomiast aspekt, który nas
specjalnie interesuje, to zdolność do doznawania9 wartości. Zawdzięczamy ją
temu, co określa się jako „natura” i jej s t a n, który charakteryzuje się określoną w r a ż l i w o ś c i ą. Wrażliwość jest wytworem (trwałym) doświadczenia
jednostki. Zatem „zachowanie” nie jest tylko wyrazem treści psychicznych, ale
i spontanicznego wartościowania sytuacji. W modelu mozaikowym podkreślamy, że człowiek żyje w świecie rzeczy, które są „poznawane” (psychika) i w świecie
wartości, które są „doznawane” i przeżywane. Wartością nazywamy to wszystko,
ku czemu człowiek otwiera się w swym życiu wewnętrznym i do czego dąży, choć
nie zawsze świadomie10.
W konsekwencji przyjęcia tego modelu musimy zmodyﬁkować – skądinąd
słuszne – posługiwanie się terminem reakcji psychosomatycznych. Owszem, reaktywność somatyczna jest dynamizmem, ale nie jedynym. Należy zatem mówić
o reakcjach psychodynamicznych, których jednym z rodzajów są reakcje psychosomatyczne. Inne to reakcje psychoemotywne, takie jak np. wzruszenie czy
podniecenie, bądź reakcje psychowolitywne, takie jak celowe dążenia.

9
Termin „doznanie” został odsunięty na bok w myśleniu o człowieku wskutek rozpowszechnienia się koncepcji jednostronnie aktywistycznych. Tymczasem oznacza ona całą rozległą klasę zjawisk. Kartezjusz, opisując funkcje duszy, pisze, że: „te są głównie dwojakiego
rodzaju: jedne są czynnościami duszy, drugie jej doznaniami” (Descartes, 1986, s. 77). „Doznawanie” to czynność przyjmowania czegoś, w związku z działaniem czegoś (kogoś), co ma
potencję, a więc jest źródłem ruchu lub zmiany. Doznanie jest wytworem czynności działania
na podmiot, na określony jego dynamizm.
10
W szerokim rozumieniu przedmiotu również wartość jest przedmiotem poznania. Termin „przedmiot” (obiectum) ujmuje „osoby i rzeczy, zjawiska, stany, zdarzenia, ich właściwości
oraz stosunki miedzy nimi zachodzące, jednym słowem wszystko, co możemy sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić lub pomyśleć” (Twardowski, 1965d, s. 114).
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Bardzo ważne jest podkreślenie, że wytwory reakcji psychowolitywnych są
zupełnie innej jakości niż wytwory reakcji psychosomatycznych. Nie wszystko
jest materialnym zachowaniem. Spróbujmy to dalej rozwinąć.
Model dynamiczno-egzystencjalny
Przyjęliśmy, że sprawczość jest pewną miarą zdolności osoby do posłużenia
się zasobami swej natury. Aby to wyjaśnić, zarysowaliśmy pewien model dynamizmów ludzkiej natury. Jednak „osoba” to więcej niż „natura”. Osoba to „ktoś”,
a nie tylko „coś” (podpadającego pod zmysły). Osoba to zupełnie nowy dynamizm. A wraz z nim nowe wytwory i możliwości.
Seneka powiada, że: „panować nad sobą to najwyższa władza”. Jak to jest
możliwe?

odczucie
interioryzacja

odczucie

osobiste
(podmiotowe)

PRZEDSTAWIENIE

aspekt
przedmiotowy
aktywnoĞci

obiektywizacja

poznanie

aspekt
podmiotowy
aktywnoĞci

przeĪycie wartoĞci

psychiczne
(przedmiotowe)

postanowienie i dziaáanie

duchowe

SERCE

materialne

internalizacja

refleksja

UMYSà

DYNAMIZM
(AKTYWNOĝû)

Doznawanie
doznawanie
działania
dziaáania

świadome
ĝwiadome
działanie
dziaáanie

Rys. 2. Cztery sposoby istnienia podmiotu

W całościowym modelu musimy zarysować nie tylko świat dynamizmów,
ale też świat duchowy, czyli treści dostępne tylko na sposób świadomości. Oznaczamy te treści dwoma terminami: umysł i serce.
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Prezentowany tu model jest ujęciem dynamiczno-egzystencjalnym. Oznacza to, iż dynamiczny podmiot (który już opisaliśmy) istnieje na cztery różne
sposoby. Są to: istnienie materialne – podmiotowe, czyli omówione już dynamizmy (reaktywny, emotywny i wolitywny). Istnienie materialne – psychiczne,
czyli poznanie zarówno zmysłowe, jak i umysłowe. Wytworem poznania są tzw.
„przedstawienia”. Istnienie psychiczne – duchowe, czyli świat myślenia. Oddaje
to kartezjańskie: Cogito, ergo sum. Istnienie duchowe – podmiotowe: przeżycie
„Ja” i tego, co „moje”. Jest to „serce”.
Wszystko, co łączy się z poznaniem (obiektywizacją), stanowi aspekt przedmiotowy naszego bycia w świecie. A wszystko, co jest bezpośrednio przeżywane
– aspekt podmiotowy.
W tym kontekście jesteśmy w stanie omówić mechanizm, który pozwala na
samostanowienie. Odwołując się do samostanowienia, wyjaśnimy proces nabywania sprawności. Być sprawnym to tyle, co stanowić o sobie.

Samostanowienie
Poznawcze posiadanie siebie podstawą panowania sobie
Główną czynnością, a nawet istotą dynamizmu duchowego jest to, że p o j m u j e m y: na „tablicy” świadomości odzwierciedlamy sobie poznaną sytuację
i – dzięki reﬂeksji – potraﬁmy uchwycić to, co istotne, jej znaczenie (rys. 3). Jest
to fakt tak oczywisty, że aż gubimy jego wyjątkowość. Tymczasem mamy tu dwa
bieguny relacji poznawczej: jest przedstawienie zjawisk – jak na kartce papieru
– i jest „ktoś”, kto reﬂektuje i pojmuje. Ten „ktoś” to podmiot. Chcemy wyjaśnić fakt reﬂeksji i związaną z tym zdolność do stanowienie o sobie. Stanowienie
o sobie to więcej niż pojmowanie; to wyjątkowa władza nad sobą: Imperare sibi
maximum est imperium.
Zgodnie z koncepcjami aktualnościowymi, których znanym przedstawicielem był K. Twardowski (Stachowski, 2004), przedmiot aktualizuje podmiot i powstaje treść jako wytwór czynności psychicznej (poznania), ta treść to „obiekty”
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psychiczne. Następnie umysł ma dostęp do treści danego aktu, gdyż są one zinternalizowane (uwewnętrznione). Można je wewnętrznie „oglądać”, co określa
się terminem „introspekcja”.

„podmiot”

Rys. 3. Proces posiadania siebie i panowania sobie

Czynności poznawcze różnią się jakościowo, czym innym jest poznanie
zmysłowe, a czym innym pojęciowe. Różnica jakościowa czynności poznania
związana jest z różnymi dynamizmami, jak to ilustruje model mozaikowy, w którym wyróżniamy dwie warstwy psychiki (poznania): zmysłową i duchową (zob.
model mozaikowy).
Natura świadomości jest poznawcza11, ale treści poznania istnieją w niej
w n o w y s p o s ó b – stają się „jasne”. „Czy jest to dla ciebie jasne?”. A kiedy są
„jasne”, mogą być jeszcze raz poznane, jest to moment reﬂeksji. Zwróćmy uwagę,
że w momencie reﬂeksji przedmiot w e w n ę t r z n y (już nie „rzecz”, ale jej
odzwierciedlenie) zaczyna istnieć w podmiocie reﬂeksyjnym. Istotą rozumności
11
Jak zauważa J. Nuttin: „Tę formę życia psychicznego, która stanowi osobowość, cechuje
m.in. niezwykły rozwój funkcji poznawczych, pozwalający jednostce nie tylko postrzegać świat
i działać w nim, ale również postrzegać siebie czy poznawać siebie jako jednostkę działającą
w obliczu innych ludzi i świata. To postrzeganie i poznanie siebie, czyli samoświadomość, jest
formą posiadania siebie, które stanowi zasadniczy element świadomości upersonalizowanej”
(Nuttin, 1968, s. 42).
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jest to, że „posiadamy” treści (wcześniej) poznane, jest to „poznanie poznanego”.
Zwróćmy też uwagę, że jest to poznanie zależne od poznającego, może być metodyczne (naukowe), wybiórcze itd. Może być niebezpieczne... poznanie z drzewa poznania dobrego i złego. Posiadane treści można zapamiętać – tworzą one
„przedstawienia”. Ale treści reﬂeksji mogą one też wpłynąć na działanie. To nas
tutaj bardziej interesuje.
Specjalną postacią poznania i posiadania jest poznanie siebie. Otwiera ono
drogę do samostanowienia. Na czym polega jego specyﬁka?
OsobowoĞü
=„ja” ÅÆ”Ğwiat”

samostanowienie
posiadanie

podniecenie
„bodziec”

ciaáo: reaktywnoĞü

doznawanie
wartoĞci dziaáania

wzruszenie

uczuciowoĞü
(poĪądanie)

wola

psychika

podnieta

„pragnienie”

panowanie

ruchliwoĞü
zachowanie
ruchy dowolne
(=postĊpowanie)

Rys. 4. „Postępowanie” jako wyraz samostanowienia

Dla każdego jest oczywiste, że poznajemy i posiadamy poznawczo przedmioty zewnętrzne. Ale jest możliwe poznanie s i e b i e j a k o p r z e d m i o t u.
Dokonuje się to najpierw za sprawą c z u c i a. Dzięki czuciu zmysłowemu „podmiot” zaczyna istnieć j a k o „przedmiot” (poznania). Ten wyjątkowy przedmiot
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jest posiadany przez podmiot poznający (czujący). Zatem podmiot jest tym, kto
posiada siebie (jako przedmiot), i tym, kto jest posiadany12.
Wraz z posiadaniem pojawia się zdolność do władania sobą, czyli wola
jako własność osoby: czucie siebie pozwala na „władanie” sobą. Zatem mechanizm samostanowienia polega na świadomościowym posiadaniu siebie i na
wolitywnym panowaniu sobie. W momencie panowania sobie osoba jest jego
s p r a w c ą. Władanie sobą jest przeżywane jako „sprawczość”.
Z pojęciem woli łączy się wielka dyskusja, która właściwie zakończyła się
wraz z ostatnimi pracami M. Kreutza (Kreutz, 1935): chodzi o to, czy wola to
odrębna władza, czy tylko impuls poznawczy, który uruchamia reakcje ciała?
Kreutz przyjął „obiektywne” ujęcie woli jako „ruchu dowolnego”, dystansując się nie tylko od ﬁlozoﬁcznego pojęcia władzy (co jest oczywiste), ale też od
jakiejś specyﬁcznej czynności bądź też dyspozycji (co mamy jeszcze u Twardowskiego). Postuluje natomiast (obok „ruchów dowolnych”) tzw. dowolne zmiany
psychiczne. Proponuje, aby: „zbadać warunki psychologiczne ruchów i psychicznych zmian dowolnych i te warunki13 należałoby uważać za właściwe odpowiedniki dyspozycji, zwanej wolą”. Tzw. akt woli jest to: „stan psychiczny, czyli ogół
zjawisk psychicznych występujących bezpośrednio przed wykonaniem danego
ruchu dowolnego w świadomości” (Kreutz, s. 325).
W ujęciu tu prezentowanym wola to zarówno w ł a d z a biologiczna, która
warunkuje władanie sobą, jak i d y n a m i z m ludzkiej natury (siła woli) oraz
w ł a ś c i w o ś ć o s o b y, która wyraża się w samostanowieniu. Tak rozumiane
samostanowienie jest cechą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, jest cechą
natury osobowej (Wojtyła, 1994).
W procesie rozwoju zdolność samostanowienia dojrzewa w dwóch kierunkach. (1) Poprzez poznanie motywów i reﬂeksję nad nimi „Ja sprawcze” dopełnia
12

Zbliża się to do ujęcia K. Dąbrowskiego: przedmiot-podmiot-w-sobie (Dąbrowski,
1996).
13

Twierdzi, że je utożsamiano, tj. „postanowienia są psychicznymi warunkami zmian dowolnych”.
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się „Ja przyczynowym” – jest to rozwój w kierunku wolności. Stopniowo rozwija
się samowiedza i samoświadomość. Niezależnie od tego (2) sam podmiot sprawczy nieustannie dojrzewa, czyli uwrażliwia się na nowe wartości. Jest to ciągłe
wyzwanie dla samostanowienia, gdyż posiadanie siebie wymaga nieustannego
poznawania siebie (sprawności samowiedzy). Tymczasem świat przeżyć nie jest
łatwy do zgłębienia. Przyjrzyjmy się, jak to przebiega.
Wiedza, samowiedza, samoświadomość i „Ja przyczynowe”
Posiadanie siebie opiera się na fakcie reﬂeksji. Ta wyjątkowa, czysto osobowa zdolność polega na tym, że obok poznania elementów świata człowiek
jest zdolny do poznania treści swojego poznania. Jest to zatem poznanie treści
świadomości. O ile posiadanie wiedzy o rzeczach umożliwia władanie nimi, to
posiadanie wiedzy o sobie (samowiedzy) pozwala na władanie sobą.
Panowanie nad rzeczami związane jest z umotywowanym (świadomym)
działaniem na te rzeczy. Trzeba jednak podkreślić, że motyw nie jest po prostu wiedzą, która powoduje (mechaniczne) działanie jako specyﬁczny „bodziec”
poznawczy czy też „impuls” (jak to widział Kreutz), ale jest to wiedza „posiadana” wewnętrznie. Motyw nie wywołuje od razu działania (choć może tak być
np. w afekcie), ale jest reﬂektowany. W działaniach kierowanych przez motywy podmiot jest nie tylko ich sprawcą, ale i coraz bardziej świadomą przyczyną: „(Ja) chcę TEGO”. Jest to ś w i a d o m o ś ć działania, która poprzedza
d z i a ł a n i e świadome.
Nad motywami, a więc i kierunkami poruszenia swej woli, można pracować:
posiadanie treści umożliwia „tworzenie”: tworzymy wyobrażenia n o w y c h
przedmiotów. Są to wyobrażenia odtwórcze bądź twórcze.
Następnie wydajemy o tych treściach pewne sądy: człowiek mówi zdaniami,
bo myśli sądami. „ta ściana jest biała”, „atmosfera jest napięta” itd. Prawda jest
treścią sądu. Tworzenie jest wyrazem pewnego panowania nad materiałem, jakim
są wrażenia, wyobrażenia i zdania. Kiedy piszę artykuł, zmieniam zdania tak, aby
opisywały adekwatnie rzeczywistość.
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Motywy – jak stwierdziliśmy – nie „działają” mechanicznie, ale oddziaływają
na wolę i na tym polega zjawisko motywacji. O tym, który z motywów stanie się
celem, decyduje sam podmiot: decyzja jest to rozstrzygnięcie co do przedmiotu
chcenia. Dzięki reﬂeksji i samoświadomości nabiera się d y s t a n s u do motywów działania: „Wiem, czego chcę”. Pojawia się też dystans do siebie. Dystans
ten wyraża się w tym, że samo „Ja” staje się przyczyną działania. Samoświadomość wyraża się w zdaniu: „Wiem, że »Ja« tego chcę”. Stopniowo człowiek staje
się nie tylko sprawcą, ale i przyczyną działania.
„Ja przyczynowe” dopełnia „ja sprawcze”, w kierunku w o l n e g o władania sobą, jako tzw. przyczyna formalna działania. Otwarte jest pytanie o racje,
jakimi kieruje się „Ja” w swoim wolnym działaniu. Najpierw termin „wolne”
oznacza reﬂeksyjne14, a potem – szuka się p r a w d z i w y c h celów, czyli prawdy o przeżywanym dobru.
Doznanie i dezintegracja
Doznanie działania świata na podmiot – w aspekcie wartości tego działania
dla podmiotu – powoduje przeżycie oraz pragnienie. Pragnienie jest przeżyciem
braku i powoduje dążenie do tego, co było przyjemne, i unikanie tego, co było
przykre (popęd).
Dezintegracja: emocje (doznania) to zawsze jakaś utrata sprawczości na rzecz
przeżycia. Jest to oczywiste15, bo następuje zmiana stanu podmiotu i powstaje
u c z y n n i e n i e, które zakłóca czynności i władanie sobą.
Jeśli wola ulega przeżyciom i pragnieniom (mówimy o słabości woli), to
powstają postawy uczuciowe woli. Ukierunkowane przeżyciami i pragnieniami
władanie sobą to popęd.

14
Człowiekowi przysługuje „z natury” zdolność do transcendowania samego siebie.
W ujęciu K. Wojtyły (Wojtyła, 1994) odróżnia się transcendencję poziomą, znaną również
z prac psychologów (Kozielecki, 1987) od transcendencji pionowej.
15

Jest to analogiczne do gospodarki w momencie transformacji, w którym działają na nią
różne czynniki zewnętrzne.
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To, co „dzieje się” w podmiocie pod wpływem doznawanych wartości, jest
wyzwaniem dla samowiedzy. Jest to sytuacja, którą K. Wojtyła określa mianem
dramatu (Wojtyła, 1982), czyli dzianie się i działanie ZARAZEM. Samowiedza
musi się nieustannie rozwijać, bo pozostając np. na poziomie czucia, człowiek
nie potraﬁ uprzedmiotowić przyczyn zmiany stanu podmiotu, jeśli są one sytuacyjne (np. niskie ciśnienie atmosferyczne); zauważa się skutek: „źle się czuję”.
W samowiedzy, obok czucia, pojawia się nowy jakościowo element: o d c z u c i e przeżyć i pragnień, które jest impulsem do poznania wartości. Chodzi o to, aby poznać wartość, a nie tylko doznawać przyjemności/przykrości.
Przyjemność może być powodowana przez to, co nie jest obiektywną wartością
(dobrem). Dlatego autentyczne „przeżycie wartości” może być zakłócone przez
„wartość przeżycia” i dochodzi do s u b i e k t y w i z m u.
Zadanie poznania wartości dlatego jest wyzwaniem dla samowiedzy, że zagraża mu emocjonalizacja. Zjawisko to polega na nadmiarze przeżyć (np. zbyt
dużo emocji, zbyt nasilone emocje), które nie są poznawczo zidentyﬁkowane
przez niedojrzałą samowiedzę. Ale przeżycie to nie tylko problem.
Doznanie i narodziny „Ja”
Doznawanie wartości (doświadczenie) ma też dobre strony. Nie tylko pozwala orientować się w otaczających wartościach, ale też – a może przede wszystkim – pozwala na duchowe zaistnienie podmiotu. Człowiek p r z e ż y w a stany
swej natury, a przeżycia te dane są w samowiedzy jako odczucia. Odczuwając
– podmiot posiada siebie j a k o p o d m i o t i to podmiot dynamiczny, czyli
pragnący czegoś (dążący). „Posiada siebie”, ale nie od razu „panuje sobie”.
Zwróćmy uwagę na różnicę (rys. 2): w czuciu – podmiot dany jest jako
przedmiot (uprzedmiotowienie), zaś w odczuciu – jako doznający podmiot.
Treść odczucia jest odzwierciedlana jako wyjątkowy przedmiot, a mianowicie
jako „Ja”. Jest to „Ja doznające”, dopełnienie „Ja poznającego”.
Jeśli, jak to wcześniej opisaliśmy, odzwierciedleniu towarzyszy samowiedza,
to treść doznania staje się świadoma, np. „Jestem zagniewany”. Jeśli zaś nie, to
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pojawia się emocjonalizacja: „coś się ze mną dzieje”. Odczucie przeżycia pozwala
zatem zorientować się w p o ł o ż e n i u ż y c i o w y m, w usytuowaniu podmiotu: czy jest dobrze (przeżycie przyjemności), czy źle (przeżycie przykrości).
Dzięki odczuciom osoba nie tylko zdaje sobie sprawę ze swego położenia
życiowego, ale może je s a m o d z i e l n i e zmienić. Wymaga to jednak poznania doznawanych wartości, zaistnienia motywów i powstania tzw. uczuć
zmysłowych.
Samostanowienie jako „odpowiedź” na wartość
Fakt reﬂeksji jest rewolucyjny w życiu moralnym. Pojawia się możliwość
„odpowiedzi” na treści, które są posiadane poznawczo. Odpowiedź ta przyjmuje
dwie postaci: najpierw jest to uczucie zmysłowe, rozumiane jako spontaniczna
odpowiedź na wartość (Hildebrand, 1985). Dopiero dystans prawdy umożliwia
w o l n e władanie sobą.
Zdolność do władania sobą jest cechą istotową ludzkiej natury. Natomiast
doznanie wartości powoduje, że władanie sobą staje się k i e r u n k o w y m
r u c h e m, który będzie odpowiedzią na wartość: poszukiwaniem dobra, którego nie ma, i unikaniem zła, które jest. Oczywiście uczuciowa odpowiedź wymaga
poznania wartości, które stają się motywami świadomego działania. Nie jest to
jeszcze odpowiedź wolna. Czym innym jest odpowiedź na przyjemność lub przykrość, czyli radzenie sobie z pragnieniem, a czym innym jest odczytanie prawdy
aksjologicznej (na temat wartości).
Uczucie jest „lekarstwem” na pragnienie. Natomiast a k t y w n a odpowiedź na wartość wymaga prawdy o wartości – jest to prawda aksjologiczna. Jak
jest odczytywana?
Rozwój w kierunku aktywności zaczyna się od stworzenia obrazu swojej sytuacji życiowej. Jest to obraz relacji „Ja” – „świat” (Nuttin, 1968). W obrębie
tego obrazu można stworzyć obraz nowej, bardziej wartościowej sytuacji (Kulczycki, 1998). Jest to istota twórczości moralnej. Wytworem tej wyjątkowej zdol-
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ności do tworzenia nowych przedmiotów wewnętrznych jest również zdolność
do tworzenia ideałów „Ja”.
Mechanizm jest następujący: w poznaniu przedmioty poznania istnieją
w podmiocie (jako tzw. przedstawienia świata), a nawet sam podmiot istnieje
jako „przedmiot” (poprzez czucie). W momencie tworzenia ideału „Ja” podmiot
istnieje w stworzonym i upodmiotowionym przedmiocie. Jest to oczywiście
istnienie intencjonalne. Ale w momencie upodmiotowienia ma miejsce akt podmiotu, a to jest już ZMIANA podmiotu. Można na przykład stworzyć wizję siebie jako ptaka (mit o Dedalu i Ikarze). Wizja ta może stać się zamiarem osoby, jej
celem. Osoba, która chce czegoś nowego, staje się innym człowiekiem. Jan Paweł
II, sięgając do „Myśli” Grzegorza z Nyssy, tak ujmuje istotę ludzkiego dojrzewania: „Wszystkie istoty podlegające wzrastaniu nie pozostają na zawsze takie same,
ale przechodzą wciąż z jednego stanu do innego, poddane nieustannej przemianie na lepsze lub gorsze [...] Otóż podlegać przemianie znaczy rodzić się wciąż
na nowo [...] Tu jednak narodziny nie są następstwem działania zewnętrznego,
jak to jest w przypadku istot cielesnych [...] Są skutkiem wolnego wyboru, tak
że w pewien sposób to my sami jesteśmy własnymi rodzicami, samodzielnie
stwarzamy samych siebie i poprzez nasze wybory nadajemy sobie taki kształt,
jakiego pragniemy”16.
Dla takich celów i pragnień odpowiednim terminem wydaje się być słowo
aspiracja.
Konﬂikt aspiracji i dążeń
Aspiracje są wytworem interioryzacji celów, tj. uznania ich za „własne”.
Trzeba jednak zauważyć, że te „nowe” zamiary z trudem zakorzeniają się w człowieku, w jego praktyce życia. Retrospekcja łatwo wskazuje na dziesiątki takich
postanowień, których trwanie jest krótkie i nie mogą stać się praktyką działania.
Ich wdrożenie wymaga żmudnej pracy nad sobą (Kreutz, 2007). Już Owidiusz
16

109).

Grzegorz z Nyssy, De vita Moysis, II, 2-3: PG 44, 327–328; za: (Jan Paweł II, 1995, s.
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skarży się: „Widzę, co jest lepsze, i przyjmuję to; idę za tym, co gorsze” (Metamorfozy, VII, 19). Dlaczego?
Najwyraźniej sfera dążeń nie jest, tak jak intelekt, tabula rasa, nie jest czystą przestrzenią celowego działania. Człowiek posiada bowiem cały zasób dążeń,
których nie musi się uczyć, które zwykle tylko modyﬁkuje i przysposabia do
własnego działania. Doświadczeni wychowawcy, jak choćby o. Feliks Bednarski,
mówią o wychowywaniu ludzkich popędów i woli (Bednarski, 2001). Pomiędzy „Ja przyczynowym” a „Ja sprawczym” panuje ciągłe rozdarcie. Jest to istota
problemu, który sobie postawiliśmy: „na ile Ja sprawcze zintegruje w swoich
dążeniach dynamizmy popędowe?”. Jest to miara jego sprawności.
Dodajmy jeszcze: człowiek nie jest kierowcą uległej mu „maszynerii” ciała,
jak chciał tego Kartezjusz i wyznawcy intelektualizmu, którzy przeceniają zdolność „Ja przyczynowego” do kształtowania życia. Istnieje swoisty dynamizm naturalny woli, często „poprzerastanej” popędami, który trzeba wychować.
Zagadnień związanych ze zjawiskami, które wiążą się ze sferą dążeń, dotyka nie tylko psychoanaliza (Freud, 1982). Już w XVI wieku wywiązała się dyskusja między Kartezjuszem a Pascalem, czyli między racjami rozumu i serca.
Nie jesteśmy w stanie omówić tego zagadnienia całościowo. Tutaj, idąc za myślą
K. Wojtyły, wskażemy na wielkie znaczenie mechanizmu integracji dla kształtowania się sprawności moralnych.

Proces usprawniania
Zdolność do integracji dynamizmów natury w obrębie świadomego działania
Obok zdolności do transcendencji, czyli intelektualnej zdolności do zaistnienia osoby jako bytu, który posiada poznawczo samego siebie, pojawia się inna
zdolność – do panowania sobie. Jest to panowanie nad naturalnym dynamizmem woli. Osoba – jako „Ja” – jest tym, „kto” panuje, i osoba – jako podmiot dynamiczny – jest tym, „komu” się panuje.
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Jest to podstawa integracji. Wytworem panowania sobie i integracji jest
względnie trwały zestrój dynamizmów podmiotu. Określamy ten zestrój terminem charakter. Jest to skutek nieprzechodni świadomego działania (Jarosiewicz, 2008).
Charakter jako wytwór integracji
Oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób wyróżnione w modelu mozaikowym dynamizmy (wola, emocje i reakcje ciała) współpracują ze sobą? Dokonuje
się to na zasadzie ciągłego procesu d e z i n t e g r a c j i i i n t e g r a c j i17.
Pomiędzy poszczególnymi warstwami dynamizmów osoby zachodzą następujące zależności: stan dynamizmów niższego rzędu jest doznawany przez
dynamizmy wyższe. Doznajemy np. zaburzeń funkcjonowania organizmu jako
bólu czy też braku pokarmu jako głodu. Natomiast dynamizm wyższy integruje
w obrębie swych funkcji czynności dynamizmów niższego rzędu. Integruje, czyli
„scala”. W ruchach dowolnych nie widzimy „czystych” reakcji ciała, są one „użyte” do zbudowania ruchu lub może lepiej powiedzieć: są „wbudowane” w ruch
dowolny.
Trwały zestrój dynamizmów reaktywnych w obrębie dynamizmów emotywnych nazywamy t e m p e r a m e n t e m. Podczas gdy zintegrowanie dynamizmów emotywnych z dynamizmami woli tworzy inny zestrój, a mianowicie
c h a r a k t e r. Ponieważ dynamizm emotywny jest wkomponowany w dynamizm woli, a z drugiej strony emotywność integruje w sobie reaktywność ciała,
te dwie struktury przenikają się ze sobą, stąd też pojęcie temperamentu i charakteru używane jest czasami zamiennie (Tarnowski, 1987).
Mając w świadomości powyższy model dynamizmów osoby można przyjąć,
że sprawność związana jest właśnie z integracją tego, co niższe, w obrębie tego,
co wyższe. Sprawność jako cecha osoby jest to trwały wytwór integracji dynamizmów zmysłowych w obrębie duchowego dynamizmu woli.
17

Terminy „integracja” i „dezintegracja” zostały spopularyzowane przez K. Dąbrowskiego,
twórcę teorii „dezintegracji pozytywnej” (Dąbrowski, 1985).
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Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż wskazane tu trzy poziomy dynamizmów
nieustannie dojrzewają. Niemożliwa jest zatem trwała integracja. Obok niej zawsze pojawia się moment dezintegracji i pewnego kryzysu (przewartościowania).
Moment dezintegracji łączy się ze zdolnością do doznawania wartości (tj. z wrażliwością podmiotu). Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Doznawanie i dezintegracja
Dzięki wrażliwości zmysłowej człowiek d o z n a j e w a r t o ś c i działania
elementów sytuacji, a nie tylko ich wpływu materialnego (jako bodźców wywołujących „reakcje”). Dodajmy, że dla czynności doznawania właściwym określeniem byłby nie tyle termin „czynność” (psychiczna), co „uczynnienie”.
Uczynnienie jest również aktualizacją bytu, ale aktualizacją bardzo specyﬁczną, mianowicie p a s y w n ą. Określony dynamizm podlega działaniu ze strony
elementów zewnętrznych. Na przykład na poziomie organizmu doznaje się
wpływu niskiego/wysokiego ciśnienia atmosferycznego.
Nierzadko nadmierne doznawanie zakłóca sprawne działanie. Dlaczego?
Zwykle doznaje się wartości działania nie bezpośrednio (bo doznaje osoba,
tj. Ja), ale za pośrednictwem struktur niższych. Doznaje się działania różnych sił
ﬁzycznych na ciało, działania wartości na sferę emotywną i działania woli innych
osób na wolę, np. w momencie wydawania poleceń. Ciało i zmysły pośredniczą
w doznawaniu. Na treść doznawania ma wpływ stan tych struktur, czyli dyspozycje (np. wrażliwość zmysłowa). Można wyróżnić różne oddziaływania środowiska na podmiot.
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Rys. 5. Integracja i dezintegracja struktury podmiotu

Są to z jednej strony bodźce materialne i podniety poznawcze, z drugiej zaś
wartości zarówno podstawowe (np. dotyk), jak i wyższe. Podmiot nie tylko ulega
ﬁzycznie działaniu materialnemu elementów swego otoczenia (tzw. bodźców),
ale „doznaje” wewnętrznie ich działania. Zmysł pozwala bowiem nie tylko na
poznawanie elementów świata („wrażenia”), ale również na doznawanie wartości świata. Towarzyszą temu równie złożone przeżycia. Przeżywa się pożądanie
w związku ze stanem organizmu, pragnienia w relacji do wartości sytuacyjnych,
dostępnych zmysłowo i chęci w relacji do wartości wyższych, czyli dóbr o których dowiadujemy się umysłowo.
Doznawanie zmysłowe i jego wytwory: emocje, nie zawsze są dostępne obserwacji zewnętrznej. Emocja to nie reakcja. Wytwory dynamizmu emotywnego
(emocje) są natomiast dostępne bezpośrednio w przeżyciu. Dzięki świadomości specyﬁczne treści emotywne (miłość, tęsknota itd.) mogą być przeżywane
i wzbudzać pragnienia wewnętrzne. Następnie dzięki zdolności do odczuwania,
przeżycia te mogą być również poznane – powstaje samowiedza. Dzięki temu
jesteśmy świadomi swoich przeżyć i pragnień, np. swego gniewu, zazdrości itd.
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Na rysunku ilustrujemy dwa procesy:
Doznanie (wartości) Æ wzruszenie Æ przeżycie. Jest to proces dezintegracji „Ja”.
Poznanie (podniety) Æ podniecenie Æ zachowanie. Jest to proces integracji „Ja”.
Mamy zatem dwa dopełniające się aspekty bycia w świecie:
Poznanie i działanie ÅÆ doznanie i przeżycie.
W ten sposób wyjaśniamy, czym jest tak powszechny w życiu człowieka stres,
a czasem i trauma, a więc „uraz”. Doznawanie wartości i przeżycie, przy pewnym
nasileniu, prowadzą do dezintegracji struktur działaniowych. Powtórna integracja wymaga orientacji w sytuacji, a więc jej poznania pod kątem przeżywanej
wartości, co zwykle jest trudne, bo przeżycia te z natury są bardzo niejasne.
Doznając wielorako świata, można się do niego wewnętrznie ustosunkować
i „odpowiedzieć” nań w zachowaniu. Taką odpowiedzią jest u c z u c i e, które
jest spontanicznym zachowaniem, związanym treściowo z przeżyciem. Na przykład doznając lekceważenia, przeżywa się gniew, a odpowiedzią jest uczucie określane jako zemsta.
Oczywiście odpowiedzi tej uczymy się (podczas gdy do wrażliwości stopniowo dojrzewamy). Nabiera ona stopniowo cech sprawności. Może to być spontaniczna ekspresja uczucia zemsty lub też przemyślane działanie, które prowadzi
do „odebrania swego”. Zależy to od poziomu integracji. Poznanie zmysłowe
umożliwia integrację warstwy zmysłowej i reaktywnej, a poznanie duchowe (intelektualne) staje się podstawą integracji warstwy rozumowej i warstw niższych:
emotywnej i reaktywności ciała.
Zwykle „ucieleśnienie ducha” dopełnia się „uduchowieniem ciała”. Czasem
jednak „ciało” nie poddaje się temu „panowaniu”. Przez ucieleśnienie ducha rozumiemy sytuację, w której stan natury zostaje odzwierciedlony jako „Ja”, np.
w postaci treści czucia. Ktoś stwierdza: „źle się czuję”. Natomiast „uduchowienie
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ciała” to sytuacja, w której to sprawcze „Ja” panuje sobie w taki sposób, aby poczuć się lepiej. Osobowa sprawczość zajmuje miejsce instynktu.
Sprawczość wymaga otwarcia się na prawdę
Wróćmy do subtelnej, choć istotnej różnicy między „Ja sprawczym” a „Ja
przyczynowym”.
Sprawczość jest przeżyciem tego, że osoba jest sprawcą (i twórcą) swego
działania: „chcę” i „mogę”. Jednak pojawi się pytanie, „dlaczego” tego właśnie
chcę? – nie ma bowiem chceń pozbawionych motywów. Lecz tu pojawia się
problem: o ile „Ja sprawcze” jest nim od samego początku (choćby na bazie popędu), a dopiero potem ową sprawczość może utracić, np. z uwagi na nasilone
emocje, to wolne „Ja przyczynowe” musi dopiero zaistnieć. U początku własnej
drogi do wolności przyczyną są bowiem motywy, które przychodzą z zewnątrz,
jak poznawane treści, wrażenia bądź wyobrażenia. Zatem do wolności dopiero
się dorasta.
Wolny sprawca jest to „świadoma swego przyczynowania przyczyna”. Mamy
tu zarówno świadomość (motywy), jak i samoświadomość, tj. dystans do motywów. Skąd czerpiemy ten dystans?
Odpowiedź psychologiczna osadza „punkt podparcia” w powstającym stopniowo modelu swego położenia życiowego, czyli w osobowości: człowiek nabywa świadomości swego położenia życiowego (Kulczycki, 1998) i buduje sobie
ahistoryczny model siebie i świata. Stopniowo jego działanie staje się odpowiedzialne (Kulczycki, 1984), a nawet staje się zdolny do przeżycia winy (Kulczycki,
1964). Działanie osobowe nie jest już „dzianiem się”, jest „działaniem”.
Działanie osobowe nie staje się jednak działaniem przyczynowym do momentu zarysowania się ponadnaturalnej podmiotowości, czyli „Ja”. Sprawca jest
to jakościowo nowa, ponadnaturalna przyczyna („świadoma swego przyczynowania przyczyna”). Poznanie dostarcza motywów, zaś osoba, aby być sobą, czyli
wolnym podmiotem, musi udzielić własnej odpowiedzi na p r o p o z y c j ę
działania, jaką przynosi motyw.
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Zaistnienie wolnego sprawcy wymaga zaistnienia nowego p u n k t u o d b i c i a w stosunku do tego, czego dostarcza natura (poznanie zmysłowe i umysłowe). Tym archimedesowym punktem podparcia jest p r a w d a.
Jest niesłychanie znamiennym faktem, że człowiek jako sprawca chce znać
prawdę, a więc p o t r z e b u j e prawdy. Jednak prawda nie jest związana z samym poznaniem, choć poznanie warunkuje ją zewnętrznie (materialnie). Prawda jest treścią sądu, którego przedmiotem są treści poznania. Stwierdzenie: „Ten
model osoby jest prawdziwy” oznacza: „adekwatny do faktów”. Ale – zwróćmy
uwagę – jest to prawda poznania: mogę porównać model z rzeczywistością osoby.
Inaczej jest z działaniem, bo działanie opiera się na działającym. Na czym zaś on
sam? Jaka jest prawda działania?
Prawdą działania jest dobro, które jest wytworem działania. Lecz to dobro dopiero zaistnieje – w przyszłości! Znowu więc brakuje punktu oparcia dla
czynu.
Prawda o dobru jest konieczna w każdym wyborze. Odpowiedź K. Wojtyły
na pytanie o r a c j ę wyboru jest następująca: „Istotną racją wyboru oraz samej
zdolności wybierania nie może być nic innego jak swoiste odniesienie do prawdy,
które wnika w intencjonalność chcenia i tworzy jakby jego zasadę wewnętrzną.
[...] Wybierać – to znaczy przede wszystkim rozstrzygać o przedstawionych woli
w porządku intencjonalnym przedmiotach na zasadzie pewnej prawdy” (Wojtyła, 1994, s. 181).
Sokrates odwołuje się do dajmoniona, ale ten również go nie wyręcza: mówi
mu, jeśli czegoś ma nie robić, nigdy zaś tego, co ma robić (Platon, 1993). Pojawia się wszakże pewna podpowiedź: trzeba słuchać. W podobnym kierunku idzie
myśl Arystotelesa: „Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowodem
jest ich umiłowanie zmysłów” (Arystoteles, 1990, s. 615) – pisze on, wskazując
zaraz na dwa zmysły: przede wszystkim wzrok, ale i słuch. Wzrok bowiem: „góruje we wszystkim, co ma związek z koniecznościami życiowymi”, podczas gdy:
„w stosunku do rozumu naczelne miejsce zajmuje słuch”, gdyż: „wykład jest or-
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ganem nauczania tylko o tyle, o ile jest słyszany”. Wygląda na to, że osoba łatwiej
może usłyszeć o tym, co jest dobre bądź złe, niż poznać przez obserwację.

Zakończenie
Mottem naszych analiz jest myśl Seneki o „panowaniu nad sobą” jako o swoistej władzy. Rozwijając model ludzkiego bytu, w którym wyróżniliśmy zarówno
dynamizmy i czynności natury, jak i czynności osoby, a zwłaszcza zdolność do
posiadania siebie i projektowania siebie, czyli do twórczości moralnej. Wskazaliśmy, że twórczość ta owocuje wytworem, jakim jest sprawność, czyli zdolność
osoby do wykorzystania dynamizmów natury dla wyrażenia siebie. Zdolność ta
to nic innego jak władza.
Termin „władza” należy rozumieć jako wytwór i jako czynność. To genialne
w swej prostocie „narzędzie pojęciowe” K. Twardowskiego pozwala nam uniknąć
pułapek nominalizmu, które czyhają na tych psychologów, którzy chcą być zanadto obiektywni i usuwają z przedmiotu psychologii treści subiektywne.
M. Kreutz, pisząc ostatnią ważną pracę na temat woli (Kreutz, 1935), pogrzebał wolę jako dynamizm (dyspozycję). Docenił aspekty formalne woli (procesy
psychiczne), ale zapoznał elementy materialne, to jest akt dynamizmu. „Aktu”
woli poszukuje w treściach świadomości, choć te są nieaktowe; tymczasem akt to
zawsze wytwór przejścia jakiejś potencji do jej urzeczywistnienia.
K. Wojtyła (za klasycznym tomizmem) widzi w woli elementy dynamiczne, dane w empirycznym przeżyciu „chcę”, oraz elementy formalne: motywy
– „TEGO chcę”. Wola to zjawisko aktowe, ale kierowane przez nieaktowe
treści świadomości. Spójność tych dwóch aspektów uwidoczniona jest w przejściu od „świadomości działania” do „działania świadomego”.
Wynika z tego, że jako wytwór władza przejawia się w działaniu (materialnym „zachowaniu”). Zaś jako czynność władza oznacza zdolność osoby do integracji dynamizmów natury w obrębie swego celu. Jest to zdolność do usprawniania natury w kierunku określonych sprawności. Na tej zdolności opiera się całe
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wychowanie. Najpierw osobowa zdolność rodziców kształtuje obyczaje (kulturę), co pozwala dzieciom – przez uczestnictwo – na doznanie wartości i przeżycie
dobra. Następnie w okresie samowychowania sam podmiot osobowy przejmuje
władzę nad sobą. Odbywa się to w kilku niejako etapach dojrzewania.
Pierwszym imperium, a więc terenem, na jakim człowiek jako osoba sprawuje władzę jest c i a ł o . Naturalna reaktywność (jako materiał czynności) zostaje usprawniona w kierunku ruchliwości, która wyraża osobę. Człowiek nie tylko
chodzi, bo dysponuje wrodzoną zdolnością do władania swymi nogami, ale może
chcieć albo nie chcieć poruszać się i robi to we właściwy dla siebie sposób (styl).
Następnie pojawia się sytuacja rozumiana jako to wszystko, co jest dostępne zmysłami i co staje się „moim światem”. W świecie tym orientujemy się na
drodze e m o c j o n a l n e j: doznajemy jego wartości lub antywartości. Początkowo panujemy nad sobą w tym świecie, tj. nad swoimi emocjami, a potem nad
tym światem za pomocą siebie, tj. swoich dynamizmów: ﬁzycznie i psychicznie.
Trzeba zgodzić się z piękną myślą J. Woronieckiego, który pisze: „Zadaniem
przeto wychowania nie jest wyrobić wzrok i słuch lub wzbogacić wyobraźnię
i pamięć, ale nauczyć panować nad nimi i związanymi z nimi podnietami, tak
iżby nie one nami rządziły i popychały nas, gdzie zechcą, ale abyśmy je mieli całkowicie w ręku i mogli się nimi posługiwać do celów wskazanych przez rozum”
(Woroniecki, 1986, s. 345). Jednocześnie, a nie dopiero po integracji emocjonalnej, pojawia się usprawnienie woli w kierunku jej posłuszeństwa prawdziwemu
dobru.
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THE PSYCHOLOGICAL MODEL OF MORAL EFFICIENCY
Summary
In the article is shown the psychological model of human behaviors, which explains
the process of gaining the moral eﬃciency. Eﬃciency in the mean of the scale of person’
abilities, which uses her own talents in a greater or lesser extent. The process of improvement allows to gain eﬃciency. In the result is achieved the character, which allows to
act eﬃciently.
Translated by Miłosz Jarosiewicz

Andrzej Potocki OP
Uniwersytet Warszawski

PERSPEKTYWA CNÓT W WYCHOWANIU
DO DOBRYCH OBYCZAJÓW

Wstęp – o dorastaniu do dobrych obyczajów
Obyczaj to w istocie sprawa społecznego dziedziczenia. To nie jest tak, byśmy
sami – każdy na własny użytek – wymyślali sobie obyczaje. Przeciwnie, mniej lub
bardziej świadomie wchodzimy w zastane tradycje obyczajowe. Owszem, bywa,
że je kontestujemy – na przykład nie do końca się lubując w chodzeniu do cioci
na imieniny (niech Kochane Ciocie łaskawie wybaczą) – jednakże owa kontestacja już jest kształtem naszej konfrontacji z tym, co funkcjonuje w społecznym obiegu.
Do kultywowania dobrych obyczajów bywamy wychowywani, a z czasem
i sami wychowujemy. Ta prosta obserwacja implikuje dwie, znaczące dla naszego
dalszego procedowania, tezy. Po pierwsze, gdy mowa o wychowaniu, odkryć trzeba jego wymiar aksjologiczny. Wychowanie realizuje się w świecie określonych
wartości i faktycznie inaczej realizować się nie może. Po drugie, wychowywanie
zakłada podjęcie trudu – tak wychowawcy, jak wychowanka – zmierzającego
do zdobycia pewnych sprawności; w tym przypadku sprawności działania, które
chciałoby się nazwać obyczajnym. Tak oto doszliśmy do konstatacji, że w wychowywaniu do dobrych obyczajów warto mieć na oku perspektywę cnót. Pew-
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nie one najlepiej zdeﬁniują moralny wymiar obyczajów i pokażą, jak pracować
nad obyczajami.
Pojawia się zatem przed nami etyka cnót. Ta w wydaniu arystotelesowskotomistycznym przekazuje nam wiele. Skorzystamy z niej, szukając etycznego
wymiaru dobrych obyczajów, próbując wydobyć ich związki z wartościami i normami moralnymi. Wypada to robić, bo i w życiowej praktyce są one bardzo
blisko siebie: „W życiu nie ma pustki. Gdzie nie ma dobrych obyczajów, tam
dochodzi do zaczepek, napaści, ostrej wymiany zdań, sprzeczek, lekceważenia
drugiego człowieka”1. To celne zdanie uznanego autorytetu w dziedzinie bon
tonu, ambasadora Edwarda Pietkiewicza, zręcznie zbiera wątki, które spróbujemy tu rozwinąć.
Materiału źródłowego dostarczy nam przede wszystkim dość obﬁcie obecna
w ostatnich latach na naszym rynku wydawniczym literatura dotycząca savoirvivre’u. Przegląd tej oferty daje okazję do spotkania z tytułami brzmiącymi spokojnie, informacyjnie2 bądź nieco zadziornie, choć obiecująco3. Niektóre pozycje
wydają się publikacjami o „fundamentalnym” charakterze4, niektóre zachęcają
czytelnika nowością ujęcia tematyki5. Akcentują poradnikowy, podręcznikowy

1

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre dla każdego, Warszawa 1997, s. 17.

2

Np. G. Incze, O kulturalnym zachowaniu, Warszawa 1999; I. Kwiatkowska, Dobre obyczaje gościnności domowej, Lubań 1988; E. Pietkiewicz, Dobre obyczaje, Warszawa 1996; T. Robak,
Savoir-vivre bez tajemnic, Warszawa 2005.
3
Np. P. Post, Dobre obyczaje we dwoje. Od chrapania i seksu do kłótni i ﬁnansów, Poznań–
Warszawa 2007; H. R. Żuchowski, Czarna księga gaf towarzyskich, Lublin 2001.
4
E. Bonneau, Wielka księga dobrych manier, Warszawa 2010; B. Londyński, Księga obyczajów towarzyskich, Wrocław 1993; H.R. Żuchowski, „Encyklopedia” dobrych manier, Lublin 2003. Ta ostatnia to faktycznie leksykon z tysiącem haseł „związanych z zachowaniem się
w różnych sytuacjach” (s. 5).
5

L. Gutowska, Nowy savoir-vivre, Warszawa 2004; A. Hurton, Współczesny savoir-vivre,
Warszawa 2002; T. Rojek, Nowy savoir-vivre, Warszawa 2004.
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charakter6; już tytułami podkreślają dydaktyczną konwencję tekstu7. Książki
o bon tonie adresowane są do wszystkich8, do mężczyzn9, do dzieci10, do młodzieży11. Są pisane z uwzględnieniem swoistych potrzeb różnych środowisk zawodowych, zwłaszcza biznesowych12. Również osób duchownych13. Wyodrębnia

6

M.A. Brzozowski, R. Wysocki, ABC dobrych manier, Warszawa 2003; H. Hartley, Dobre
maniery. Poradnik rodzinny, Warszawa 1995; D. Jones, Jak nosić krawat radzi Dylan Jones,
Warszawa 2008; W. Kamieńska, M. Kamieński, Poradnik dobrych manier, Katowice 1999;
M. Markiewicz, Poradnik dobrych obyczajów, Warszawa 1990; P. Post, Przepraszam, ja tu stałem... Sto porad na temat właściwego zachowania, Poznań–Warszawa brw.; E. Sawicka, Savoirvivre. Podręcznik dobrych manier, Warszawa–Bielsko-Biała 2009; H.-G. Schnitzer, Poradnik
współczesnego savoir-vivre’u, bmirw.; J. Ursyn, Alfabetyczny poradnik towarzyski, Warszawa
1991.
7
Np. A. Popławska, Jak się zachować. Grzeczność ułatwia życie, czyli praktyczny savoir-vivre,
Warszawa brw.
8

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre dla każdego, dz. cyt.

9

P. Post, Po męsku. Obyczaje silnej płci, Poznań–Warszawa brw.

10

J. East, Naucz się dobrze zachowywać razem z Matyldą, Ożarów Mazowiecki 2008.

11

P. Dessauti, Podręcznik dobrego wychowania, Warszawa 2006; St. Krajski, Savoir-vivre
nastolatka, Warszawa 2009; J. Petrović, Bon ton, Poznań 2005; E.L. Post, J.M. Coles, Przeżyć
wśród ludzi. Porady dla nastolatków, brw.; M. Ziółkowska, Bądź uprzejmy na co dzień i od święta, Szczecin 1987. Ta ostatnia rzecz to – jak określa autorka – „dydaktyczne opowiastki” z życia
młodzieży i w lekkiej formie napisane dla młodzieży.
12
R. Bartels, Formy towarzyskie w życiu zawodowym, bmw. 1996; J. Daszkiewicz, A. Gierasimczuk, Etyka i Etykieta Biznesu, Rzeszów 2003; C. Ikanowicz, Etykieta biznesmena. Savoir-vivre, Warszawa 2010; L. Jabłonowska, G. Myśliwiec, Współczesna etykieta. Standardy
zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Warszawa brw.; B. Pachter, Biznesowy savoirvivre, Gliwice 2008.
13

P. Cecarelli, Savoir-vivre siostry zakonnej, Kraków 1985; M. Delpini, Wielebny, co za
maniery! Mały braterski poradnik dla księży, Warszawa 1999. Dla księży napisał przed laty
L. Jeżowski, Urbanitas sacerdotalis, Poznań 1962. Także A. Witkowiak, Decus clericorum (Etyka
towarzyska), Poznań 1960. Jeszcze dawniej J.S. Pelczar, Podręcznik zwyczajów towarzyskich dla
osób duchownych, Włocławek 1931.
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się etykietę językową14, a także zachowanie w kościele15, przy stole16, przy komputerze17, w podróży18. Obﬁtość literatury być może uznać warto za sygnał, iż
ludzie poszukują coraz lepszych form bycia wśród innych. Dostrzega to Pietkiewicz: „W naszej obecnej rzeczywistości ludzie nie chcą udawania, pozorowania
życzliwości. Nie chcą przestarzałych, zakurzonych form postępowania bardzo
wygodnych w służbie dyplomatycznej, ale uciążliwych w codziennych kontaktach. Ludzie pragną oprzeć wzajemne stosunki na poszanowaniu godności człowieka z racji jego osobistych cech, tolerancji, uprzejmości, życzliwości”19.

Wartości, normy i obyczaje
Za pierwotne, fundamentalne, uznać chcemy wartości. Wartością niech
będzie to, co uznajemy za godne, warte starania. Wartość jest obiektem pożądania, stąd bliska jest pojęciu dobra. Różnicę wypada widzieć w tym, że wartość odbieramy nie tylko jako coś godnego pożądania (jako dobro właśnie), ale
również jako coś, co narzuca się nam z koniecznością. Coś, co odbieramy jako
nas wiążące i do czego mamy dorastać. Jawi się jako obowiązek moralny. Tak
wartości moralne ujawniają rys normatywny, okazują się zdolne do zobowiązania
nas wewnętrznie. Wartości przekładają się na normy mające być bardziej szczegółowymi regulatorami ludzkich zachowań. Wśród norm różnorakiego typu naszą
uwagę niech zatrzymają normy moralne, bo to w nich chciałoby się odnaleźć
zakorzenienie norm obyczajowych.
14
E. Jędrzejko, M. Kita, Słowa grzeczne i serdeczne, czyli o języku życzliwym na co dzień i od
święta, Warszawa 2002.
15
S. Krajski, Savoir-vivre w kościele. Podręcznik dla świeckich, Warszawa 2007; J. Maison
de la, Odrobina dobrych manier nawet w kościele nie zaszkodzi, Warszawa 2001; A. Radecki,
Eucharystyczny savoir-vivre katolika Polaka, Wrocław 2011.
16

P. Kassala, O zachowaniu się przy stole, Katowice 2008.

17

S. Miller, E-mailowy savoir-vivre, Poznań 2003.

18

E. Pernal, Savoir-vivre w podróży. Poradnik dla turystów i biznesmenów, Warszawa 2001.

19

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre dla każdego, dz. cyt., s. 12.
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Etymologicznie, sięgając do starożytnej greki i łaciny, obyczaj to charakterystyczna dla określonego środowiska (także miejsca i czasu), powszechnie tam
znana i respektowana forma zachowania się pewnej zbiorowości społecznej20.
Potocznie używa się zamiennie określeń „moralny” i „obyczajowy” oraz „niemoralny” i „nieobyczajny”. Co zrozumiałe, wszak greckie ethos i łacińskie mos znaczą
zarówno moralność, jak i obyczaj. Obyczaj wiąże się z życiem zbiorowym, będąc
nieformalnym regulatorem postępowania jego uczestników. Jest nieformalnym
systemem kontroli społecznej. Brak formalnego usankcjonowania nie osłabia
normatywnego charakteru tego systemu. Związek z życiem zbiorowym odróżnia
obyczaj od zwyczaju, któremu wypada przypisać charakter bardziej indywidualny. Obyczaje mają zatem status społeczny, zwyczaje reglamentacji społecznej nie
posiadają. Są także mniej reﬂeksyjne, co zbliża zwyczaje do nawyków. Jest też
inna różnica. Obyczaje podlegają wartościowaniu, zwykle moralnemu; zwyczaje
– takie jak picie po obiedzie kawy lub herbaty, chodzenie na spacer po południu
lub wieczorem – nie. Konstatację, iż ktoś się zachował nieobyczajnie, odbieramy jako ocenę. Ciekawe, że oceniając obyczaje, odwołujemy się także do optyki
estetycznej. Oto kwitujemy czyjeś zachowanie, podkreślając, że ktoś „zachował
się nieładnie”. Tak treści estetyczne służyć mogą do wyrażania treści moralnych
i obyczajowych. Bywa, że etyka jest wręcz zastępowana przez estetykę. Oglądając człowieka w kategoriach estetycznych, szukamy w jego zachowaniu tego, co
ładne, niekoniecznie tego, co dobre. Przyznajmy, że to trochę ryzykowne. Skoro
bowiem de gustibus non est disputandum, łatwo odejść od obiektywnych kryteriów wartości ludzkiego postępowania.
Choć zachowania zaliczane do obyczajów traktujemy poważniej niż zwyczaje, to poziom reﬂeksji obyczajowej ustępuje poziomowi reﬂeksji moralnej.
Wartości są w obyczajach słabiej widoczne niż w moralności. Może dlatego, że
są silnie przyswojone; jako efekt socjalizacji i wychowania. To tutaj mówić można za Florianem Znanieckim o wzorze obyczajowym: „Na wzór postępowania,
20

Por. K. Wroczyński, Obyczaj, w: Powszechna encyklopedia ﬁlozoﬁi, t. 7, Lublin 2006,
s. 756.
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który grupa narzuca swoim członkom, składa się całokształt obyczajów tej grupy,
dlatego też nazywamy go »wzorem obyczajowym« [...]. Ogół obyczajów obowiązujących w danej grupie wyznacza tedy wzór obyczajowy, stawiany przez starsze
pokolenie młodym kandydatom na członków”21. Kultywując obyczaje, już nie
pytamy o głębsze ich uzasadnienie. Wystarczy nam świadomość, że „tak się robi”,
że „u nas wszyscy tak robią”. Nie zmienia to rzecz jasna faktu, iż pewne czynności
obyczajowe – w rodzaju ustępowania miejsca staruszkom – miewają silne zaplecze moralne. Owszem, nie zawsze uświadamiane.
Nie rozwijajmy tutaj bogatej problematyki wartości i norm moralnych, ponieważ zajmują nas normy obyczajowe. Ufamy zresztą, że zajmując się tymi ostatnimi,
dotykać będziemy również moralnych wartości i norm22. Chciałoby się dopowiedzieć od razu: „i oby tak było”. Ceniony etyk i pedagog w jednej osobie, autor
pożytecznego dla nas wykładu etyki dotyczącej cnoty (co dla charakteru naszych
dociekań wydaje się nader użyteczne) o. Jacek Woroniecki zwraca uwagę, że także w tych obszarach życia społecznego, które nie są regulowane prawem, ludzie
„w wielu wypadkach postępują tak samo, jakby się między sobą umówili”. Widzi
tu normy, które nazywa obyczajem. „Za pomocą obyczajów społeczeństwo samorzutnie nadaje sobie pewną jednolitość i spoistość wewnętrzną i dalej ją konserwuje”23. Akcentuje związek obyczajów z moralnością; przypisuje im rolę drogowskazów w życiu moralnym człowieka. Obyczaj ma „większą rolę do odegrania
w naszym życiu moralnym, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje, rola ta bowiem
jest bardziej niedostrzegalna”24. Przypisuje obyczajom charakter prawa moralnego, aczkolwiek uznaje je za prawo pozytywne, stanowione, nienaturalne (przyrodzone). Może to implikować zmienność obyczajów, między innymi w kontekście
21
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973,
s. 250, 256.
22
Więcej zob.: J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań
dotychczasowych, Poznań 1993. Tytułowe zagadnienie jest tu omawiane w kontekście społeczno-regulacyjnej teorii kultury.
23

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1986, s. 242 i nast.

24

Tamże, s. 242.

Perspektywa cnót w wychowaniu do dobrych obyczajów

87

zmieniających się okoliczności życia: „Zbytnie przywiązanie się do obyczajów, do
tego, co było, jest cechą zacofania i może być bardzo szkodliwe dla życia moralnego, które z rozwojem warunków społecznych ulega zmianom i dlatego nieraz
z konieczności musi się przekształcić i inaczej przystosować do życia swe normy postępowania”25. Zarazem przestrzega Woroniecki przed pochopnym zmienianiem
obyczajów, co mogłoby się wiązać z niedocenianiem ich znaczenia moralnego. Jeśli
przypisać obyczajom charakter prawa pozytywnego, to pytać wypada, kto tu jest
prawodawcą i jaki jest sposób promulgacji takiego prawa. Woroniecki odpowiada:
„prawodawcą jest tu samo społeczeństwo”, zaś: „podanie do wiadomości odbywa
się drogą przekazywania z pokolenia na pokolenie przez starszych młodszym”26.
Sankcją będzie natomiast opinia publiczna. Jak widać, Woroniecki z powodzeniem
otwiera swe myślenie na socjologiczną perspektywę.
Tym bardziej nie zaskoczy nas stanowisko socjologa Jana Szczepańskiego,
także akcentującego związek obyczajów z ocenami moralnymi. Rozumie on bowiem obyczaj jako określony sposób postępowania, z którym grupa wiąże pewne oceny moralne i którego naruszanie uruchamia pewne sankcje negatywne27.
Wspominany już autor publikacji dotyczących bon tonu, Pietkiewicz wskazuje,
iż: „normy prawne i moralne oraz reguły obyczajowe są bardzo często zbieżne,
wzajemnie się przenikają, regulują zachowanie człowieka w różnych sytuacjach
życiowych”28. Normy moralne: „przenikają zdecydowaną większość reguł obyczajowych i norm prawnych”29. Owszem, przywołana na wstępie literatura poradnikowa, dotycząca savoir-vivre’u, na ogół nie wchodzi poważniej na poziom
debaty o aksjonormatywnych aspektach obyczajów towarzyskich. Rozumiemy,
że dla autorów może być to zbyt trudne, wymagające przygotowania antropologicznego, ﬁlozoﬁcznego, a zwłaszcza etycznego. Tę ostatnią perspektywę często
25

Tamże, s. 244.

26

Tamże, s. 245.

27

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 220 i nast.

28

E. Pietkiewicz, Dobre obyczaje, Warszawa 1996, s. 15.

29

Tamże, s. 14.
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akcentuje Pietkiewicz. Pokazuje czym są, a zwłaszcza – jaką rolę pełnią, normy prawne i moralne. Podnosi ścisły związek między nimi: „Ważnym uzupełnieniem norm prawnych i moralnych są reguły obyczajowe. Determinują one
zachowanie człowieka i – ogólnie ujmując – dotyczą sposobu bycia, wyglądu
zewnętrznego i kultury spożywania pokarmów”30. Dalej podaje przykłady zachowań obyczajowych mających wyraziste odniesienia do norm moralnych. Pisze o rozmowie w przedziale kolejowym prowadzonej półgłosem. Takiej, by nie
przeszkadzała współpasażerom. O otwartym albo zamkniętym oknie, włączonym
bądź wyłączonym świetle, włączonym lub wyłączonym ogrzewaniu w przedziale;
a zwłaszcza o wspólnych ustaleniach uwzględniających opinie współpasażerów.
Wniosek brzmi: „Bez wzajemnego porozumienia się i przestrzegania zasad postępowania, a więc obowiązujących reguł obyczajowych, nie sposób jest ułożyć
zgodnego współżycia. Stąd też niektórzy ich rolę w społeczeństwie porównują do
znaczenia smaru w pracującej maszynie lub przepisów drogowych obowiązujących kierowców”31.
Moralne odniesienia norm obyczajowych próbuje się akcentować – dosyć to
częste – ujmując te ostatnie w stylistyczną ﬁgurę dekalogu. Oto przykładowo niedawna próba zarysowania „Dekalogu dobrego sąsiada”: „1) Przedstawiajmy się.
2) Nie narzucajmy się. 3) Pozdrawiajmy się. 4) Zwierzęta wyprowadzajmy na smyczy. 5) Przestrzegajmy ciszy nocnej. 6) Śpieszmy z pomocą. 7) Dbajmy o wspólne dobro i przestrzegajmy wewnętrznych regulaminów. 8) Nie palmy papierosów
w windzie i na klatce schodowej. 9) Prace porządkowe wykonujmy w sposób
nieuciążliwy dla sąsiadów. 10) Bierzmy odpowiedzialność za dzieci”32. Jak widać,
autorce chodzi nie tylko o formalny kształt dziesięciu zaleceń. Także w treści „przykazań” perspektywy moralne są bardzo czytelne. Zastosowana tu pierwsza osoba
liczby mnogiej służyć ma zapewne zredukowaniu imperatywnego charakteru dyrektyw. Sygnalizuje, że owe przykazania autorka adresuje także do siebie.
30

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre dla każdego, dz. cyt., s. 15.

31

Tamże, s. 16.

32

E. Sawicka, Savoir-vivre, dz. cyt., s. 206–208.
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W przywołanym tutaj przykładzie konotacje moralne są nader czytelne;
respektowanie proponowanego dekalogu ma bowiem służyć harmonijnemu
współżyciu sąsiedzkiemu. Jednak nie w całym repertuarze norm obyczajowych
owe konotacje muszą być obecne. Często normy obyczajowe mają charakter
organizacyjny, wręcz techniczny; jak te, które regulują rozłożenie kieliszków
bądź sztućców na stole. Tu kryterium normy staje się nie jej znaczenie moralne,
ale efektywność stosowania, pragmatyka działań tą normą regulowanych. Stąd
i sankcje związane z naruszeniem norm obyczajowych nie zawsze muszą być
tożsame z sankcjami znanymi z przypadków naruszania norm moralnych. Oto
„naruszenie norm prawnych pociąga za sobą karę, naruszenie norm moralnych
– krytykę, potępienie, a naruszenie reguł obyczajowych – ośmieszenie”33. Inna,
podobna uwaga: „Zmuszanie ludzi do jedzenia wbrew ich woli jest nieprzyzwoite, ale zmuszanie ich do picia jest po prostu niemoralne”34.
Wiele fundamentalnych norm moralnych, o ile mają się stać regulatorami
ludzkich zachowań w sferze publicznej, znaleźć musi konkretyzację w postaci
norm obyczajowych. Marek Markiewicz we wstępie do swego Poradnika dobrych
obyczajów zauważa: „Bezkonﬂiktowe współżycie z ludźmi jest trudne, to wielka
sztuka. Przepisy prawa nie wystarczą. Prawo karne zakazuje rodzicom maltretowania swych dzieci, żaden jednak przepis nie jest w stanie skłonić ich do miłości
i wyrozumiałości35. Podstawowe zasady moralne też muszą znaleźć swą konkretyzację – są nią właśnie normy dobrych obyczajów. Nie wystarczy przecież powiedzieć – bądź uczciwy, trzeba także wskazać, jak ta uczciwość w konkretnych
sytuacjach ma wyglądać, i powiedzieć, że nie odnosi się ona tylko do długów
pieniężnych, ale i danego słowa, długów wdzięczności i zobowiązań towarzyskich”36. Jest oczywiste, że dalece zróżnicowane charakterem normy obyczajowe
33

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre, dz. cyt., s. 24.

34

J. Petrović, Bon ton, dz. cyt., s. 42.

35

O wyrozumiałości zob.: J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt., t. 2/1,
s. 384.
36

M. Markiewicz, Poradnik dobrych obyczajów, dz. cyt., s. 6.

Andrzej Potocki OP

90

służyć mogą do uwyraźnienia tej samej normy moralnej. Tytułem ilustracji wystarczy porównać obyczaje różnych narodów służące do manifestacji szacunku
czy sympatii.
Po obyczajach poznaje się człowieka. „Pokaż mi, jak jesz – a powiem ci, kim
jesteś! Ta stara prawda jest wciąż jak najbardziej aktualna!”37 Dobre obyczaje są
„czymś więcej niż zwykłym stosowaniem się do zasad etykiety i wytwornym,
dystyngowanym zachowaniem. Wyrażają one nasze życie wewnętrzne, pomagają
chronić naszą godność osobistą, rozwijają poczucie szacunku wobec innych, są
przejawem wielkoduszności i życzliwości itd. Dzięki doskonaleniu znajomości
dobrych manier odkrywamy sens życia jako takiego”38. Moralna perspektywa
obyczajów jest w tej wypowiedzi aż nadto czytelna. Ciekawe, że niektórzy uważają, iż honorowanie reguł obyczajowych czyni życie nazbyt sformalizowanym,
a nawet sztucznym. Rzekomo odbiera funkcjonowaniu człowieka naturalność
i spontaniczność. W efekcie rzecznicy takiej opinii próbują odrzucić normy obyczajowe jako balast. Tonem polemiki Pietkiewicz pyta zatem: „czy np. klepanie
po ramieniu, głośne wykrzykiwanie, używanie zwrotów, których brak w słownikach poprawnej polszczyzny, mlaskanie w czasie jedzenia i prowadzenie rozmowy
z pełnymi ustami jest »naturalne«, godne uwagi i zasługuje na upowszechnienie?
[...] Tymczasem rzecz się ma wręcz odwrotnie. Ludzie, którzy przestrzegają reguł
obyczajowych, w stosunkach międzyludzkich zachowują się swobodnie, dobrze
się czują, obca jest im sztuczność, nie odczuwają skrępowania”39. Dodajmy, że
nazbyt zindywidualizowane, zatem sytuujące się poza społecznie przyjętymi
standardami, formy obyczajowe, na przykład powitań, mogą utrudniać międzyludzką komunikację40. Doświadczenie zdaje się to potwierdzać.
W debatę na temat spotkania norm moralnych i norm obyczajowych zręcznie się wkomponowuje reﬂeksja na temat normy, ale i zjawiska grzeczności. Ow37

P. Kassala, O zachowaniu się przy stole, dz. cyt., s. 7.

38

J. Petrović, Bon ton, dz. cyt., s. 4.

39

E. Pietkiewicz, Savoir-vivre, dz. cyt., s. 17.

40

Podkreśla to np. J. Grad, Obyczaj a moralność, dz. cyt., s. 21.
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szem, „grzeczność i moralność, ściśle związane ze sobą, opierają się na pierwiastku
rzetelnej miłości bliźniego”41. To mocne zaakcentowanie moralnego fundamentu
grzeczności. „Po pierwsze – grzeczność” – deﬁniuje autor najnowszego poradnika
bon tonu42. Grzeczność stanowi w istocie konﬁgurację gestów, wypowiedzi, form
zachowania się wyrażających uprzejmość działającego podmiotu. Normy grzecznościowe są pochodnymi sądów powinnościowych, dotyczących stosowności
czy niestosowności czyichś zachowań. Owe sądy dochodzą do głosu w formie
konstatacji określających, czy coś wypada zrobić, czy raczej nie. T. Rojek pisze:
„Być grzecznym to znaczy spełniać wszystkie warunki stawiane dobremu wychowaniu. Człowiekowi grzecznemu, uprzejmemu wybaczy się łatwo jakieś drobne
uchybienia”43. Z większą bądź mniejszą świadomością autor zdaje się tutaj utożsamiać grzeczność z uprzejmością. Także akcentuje swoisty rodowód grzeczności
– dobre wychowanie. Warto zatem dopowiedzieć: „uprzejmość, której gruntu
szukać należy w dobroci serca, jest to uprzedzająca delikatność postępowania
względem wszystkich i każdego”44. Przypomina się Mickiewiczowska (bo z Pana
Tadeusza), a w istocie staropolska zasada, iż grzeczność należy się wszystkim,
„lecz każdemu inna”. Utożsamianie grzeczności z uprzejmością nie jest wszak
przekonaniem powszechnym. Współczesny autor widzi grzeczność jako: „zewnętrzną formę zachowania się zgodnie z przyjętymi kanonami. Rozróżnia się
grzeczność udawaną, wrodzoną lub interesowną. Nie zawsze człowiek grzeczny
jest życzliwy” – konkluduje, akcentując tym razem dystans normy obyczajowej
i moralnej45. Owszem, grzeczności nie można przeceniać, ale i trzeba zauważyć
jej towarzyską funkcjonalność. Ktoś zauważył, że grzeczność jest jak nadmuchana poduszka. Niczego w niej nie ma, ale przecież łagodzi upadki.
41
B. Londyński, Księga obyczajów towarzyskich, dz. cyt., s. 39. To w istocie rzecz z minionej
epoki, wydana według edycji z 1905 roku.
42

C. Ikanowicz, Etykieta biznesmena. Savoir-vivre, dz. cyt., s. 9.

43

T. Rojek, Nowy savoir-vivre, dz. cyt., s. 13.

44

B. Londyński, Księga obyczajów towarzyskich, dz. cyt., s. 36.

45

H.R. Żuchowski, „Encyklopedia” dobrych manier, dz. cyt., s. 80.
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Ocenia się, iż w ciągu minionych kilkudziesięciu lat radykalnie obniżyły się
nasze standardy obyczajowe – głównie na tle strat poniesionych przez tak zwaną starą inteligencję (faktycznie kontynuującą niegdysiejszy etos szlachecki) oraz
szybkiego awansu kulturowego niższych warstw społecznych ludności miejskiej
i migrującej do miast ludności wiejskiej. Ta ostatnia, obyczajowo odcięta od środowiska pochodzenia, z najwyższym trudem poszukiwała nowych standardów
społecznego funkcjonowania. Poszukiwała, ale niełatwo odnajdywała. Bo nie
bardzo było wiadomo, gdzie szukać i gdzie znajdować. Zwłaszcza gdy miniony, socjalistyczny system polityczny usilnie zabiegał o uznanie niegdysiejszych
standardów obyczajowych za już nieaktualne. Jest to zresztą poniekąd klasyczny
mechanizm zrywania przez wszelkich rewolucjonistów ze zgubną, ich zdaniem,
przeszłością oraz budowania tak zwanej lepszej przyszłości. Taki był klimat Wielkiej Rewolucji Francuskiej, tak było po Rewolucji Październikowej. Po przejęciu
przez komunistów władzy w Polsce nie mogło być inaczej. Kulturalny inteligent
był wrogiem klasowym.

Dobre obyczaje i życie cnotliwe
Uwyraźnieniu moralnych odniesień naszych obyczajów dobrze się przysłuży – tego wciąż oczekuje autor niniejszego tekstu – spojrzenie na te ostatnie
w perspektywie cnót. Cnota to: „stała zdolność woli człowieka do spełniania
aktów moralnie dobrych” – informuje etyk46. Istotna jest stałość owej zdolności. Stałość sprzyja rozwojowi cnoty jako sprawności moralnej. Jako sprawność
w działaniu tworzy dobro47. W reﬂeksji pomaga nam cytowany już Woroniecki,
widząc w obyczajach sprawność także moralną: „W samej rzeczy obyczaj działa
częściowo jako nawyk, częściowo jako sprawność, w której moment świadomego
zastanowienia jest zawsze znacznie skrócony”48. Od dobrych obyczajów do życia
46

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 329.

47

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 55, a. 3, t. 11, London 1965, s. 76 i nast.

48

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, dz. cyt., s. 243.
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cnotliwego już tylko jeden krok. Jednolitość „postępowania, którą obyczaj daje
człowiekowi, jest wynikiem zespołu sprawności moralnych, czyli cnót, które nazywamy charakterem”49. Trudno tu nie zauważyć wychowawczej perspektywy,
tak bliskiej Woronieckiemu.
Pojęcie, ale i rzeczywistość moralną wyprowadzoną z określenia „cnota” wiążemy z Arystotelesem i Seneką. Kamieniem milowym, wyznaczającym charakter
dzisiejszego oglądu fenomenu cnoty, był dorobek Tomasza z Akwinu i w konsekwencji całego nurtu tomizmu i neotomizmu. Nie było to, rzecz jasna, jedyne
spojrzenie na cnotę. Wyraźnie obok sytuował się Kant i kantyzm. Budowano
etykę cnót w ramach utylitaryzmu i w ramach perfekcjonizmu50. Ostatnimi czasy w rozważaniach moralnych niezbyt chętnie korzystano z owianego tradycją
pojęcia cnoty. To, co miano do powiedzenia, wyrażano, korzystając z takich terminów, jak: obowiązek, sumienie, prawo, wolność, wartość, a w ramach innych
konwencji badawczych w miejscu cnoty stawiano postawy bądź psychospołeczne
predyspozycje51. Tak na przykład Dietrich von Hildebrand, nawiązujący zresztą
do klasycznej deﬁnicji cnót, akcentował w cnocie nieustanne poczucie odpowiedzialności. Z początkiem XX wieku potrzebę rehabilitacji etyki cnót sygnalizował Max Scheler52 (co nie znaczy, że sytuował się w nurcie arystotelesowsko-tomistycznym), lecz wyraźny wzrost zainteresowania etyką arystotelesowską
datować wypada raczej na schyłek tegoż wieku53.
Sięgamy tu zatem do wywodzącej się z myśli arystotelesowsko-tomistycznej tradycji poznawania, ale i budowania życia moralnego na fundamencie cnót
kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa. Struktura
49

Tamże.

50

Te i inne próby opisuje dziś N. Szutta, Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?,
Gdańsk 2007.
51
M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania „smaku życia”, w: M. Mróz (red.), Mądrość
życia. W szkole cnót chrześcijańskich, Toruń 2003, s. 13.
52
53

M. Scheler, O rehabilitacji cnoty, Warszawa 1937.

M. Mróz, Mądrość cnót, dz. cyt., s. 14 i nast., por.: J. Pieper, Aktualność cnót kardynalnych.
Mądrość, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, „Roczniki Filozoﬁczne” 1976, nr 2.
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tych cnót jest klarowna. Wszystkie są szczytami doskonałości wznoszącymi się
ponad tym, co przeciw nim wykracza przez brak bądź nadmiar. To arystotelesowska idea „złotego środka”, zatem właściwej miary między skrajnościami.
Tomasz z Akwinu dopowiada, że chodzi o złoty środek „określony przez rozum,
i to w sposób, w jaki by go określił człowiek mądry”54. Mówiąc o skrajnościach,
nie twierdzi się, że cnoty jest zbyt mało lub zbyt wiele. Za mało lub za wiele
jest treści, z których konstruuje się wartość cnoty. Tak przeciw sprawiedliwości – dajmy tylko drobny przykład – wykroczy zarówno ten egzaminator, który
w stosunku do rzeczywistego stanu wiedzy studenta da mu ocenę zbyt niską, jak
i ten, który wystawi stopień za wysoki. Obaj dadzą nie tyle, ile kandydatowi do
oceny faktycznie się należy. Przeciw umiarkowaniu wykroczy i ten, który zagłodzi się na śmierć, jak i ten, któremu brzuch pęknie z przejedzenia. Czujemy, że
perspektywa cnót może być nader użyteczna przy badawczym kontakcie z fenomenem obyczajów towarzyskich. Tak wiele spośród nich zdaje się domagać
miary „złotego środka”.

Roztropność
Zacznijmy od cnoty roztropności wprost zaliczanej do cnót obyczajowych.
Dotyka spraw codziennych człowieka. Woroniecki nazywa ją: „praktyczną
umiejętnością rządzenia sobą”55. Zdaniem Tomasza z Akwinu ma „siedzibę”
w rozumie praktycznym (in ratione practica)56. Jako związana wprost z ludzkim
rozumem, uchodzi, wedle Tomasza, za cnotę najważniejszą. To – jak mawiano
– auriga virtutum: woźnica cnót. Powozi wszystkimi, a to deﬁniując tę rozumną
miarę środka między skrajnościami, czyli uchybieniami wobec każdej cnoty. Powozi, zmierzając do stosownego celu: „Cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz
końca”. Doakcentuje to sama łacińska nazwa naszej cnoty: prudentia pochodzić
54

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 59, a. 1, t. 11, dz. cyt., s. 119.
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J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2/1, Lublin 1986, s. 14.
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Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 47, a.2, t. 17, dz. cyt., s. 20–22.
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ma od providentia, to zaś wykłada się jako „przewidywanie”. Jeszcze ciekawsze
byłoby przyjrzenie się etymologii polskiej nazwy owej cnoty57. Zostawmy jednak
ten wątek.
Roztropność ma sobie właściwy teren obecności. Oto przeciw roztropności
wykroczymy (przez nadmiar), ponad miarę właśnie zabiegając o swój wygląd,
kalkulując ponad potrzebę to, jakby się otoczeniu spodobać; debatując, choćby
sami z sobą, nad środkami, które wypada uruchomić, chcąc zrobić na naszym towarzystwie olśniewające wrażenie. Na troskę o stroje, o makijaż tracimy nieracjonalnie dużo czasu. Przesadnie akcentujemy zainteresowanie dobrami cielesnymi,
zatrzymując na nich zbyt wiele uwagi. Opisując tę wadliwą roztropność, Tomasz
nazywa ją roztropnością ciała58. Owszem, może się nam wydawać, że intensywnością naszych starań roztropnie zabiegamy o towarzyskie powodzenie. W istocie
jest to fałszywa roztropność. Z drugiej strony wykroczy przeciw roztropności
abnegat – ten, kto uzna, iż jego starania o przyzwoity wygląd nie mają sensu albo
są niepotrzebne lub z góry skazane na przegraną. Abnegat tak pójdzie na rozmowę rekrutacyjną do ﬁrmy, w której chciałby dostać pracę. W materii wyglądu
nie uruchomi zatem wysiłku umysłowego w sposób pozwalający nazwać go roztropnym. Wykroczeniem przeciw roztropności przez niedomiar będzie również
– wedle św. Tomasza – przebiegłość. Pojawi się, gdy dla osiągnięcia celu, dobrego
lub złego, użyjemy dróg nie prostych i prawych, lecz krętych59. Oto podejmuje
się działanie co do sposobu wadliwe, a roztropność – jak każda zresztą cnota
– musi być nastawiona na dobro.
Spójrzmy na inne obszary obyczajów towarzyskich, gdzie o działaniu roztropnym wypada pamiętać. I tak – doradzają autorzy podręczników – lepiej się
nie przedstawiać, o ile możemy domniemywać, że już raz byliśmy tej osobie
57
Semantyczne trudności, ale i atrakcje intelektualne związane z terminem „roztropność”
pokazuje J. Kiełbasa, Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie roztropności i kontrowersjach z nią
związanych, „Znak” 1994, nr 8, s. 20 i nast.
58

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 55, a. 1 i 2, t. 17, dz. cyt., s. 116 i nast.
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Tamże, II-II, q. 55, a. 3, ad 1 i 2, s. 120–122.
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przedstawiani. Chodzi o roztropne wykluczenie obaw, że zapominając o tej znajomości, zlekceważyliśmy poznaną niegdyś osobę.

Sprawiedliwość
Zapewne najwięcej powiedzieć wolno o obyczajach towarzyskich w kontekście cnoty sprawiedliwości. Ta bowiem jest sprawnością wprowadzającą ład
w relacji człowieka do dobra innej osoby bądź wielu osób. Pomaga nam oddawać
każdemu to, co mu się należy. Kontakty towarzyskie niosą w tym obszarze wiele
okazji, ale i zobowiązań. Obyczajowych i – jak zobaczymy – także moralnych.
Poradniki savoir-vivre’u obﬁtują w zachęty i przestrogi. Sprawiedliwość domaga
się najpierw i przede wszystkim wyrażenia szacunku. „Jeśli kogoś szanujemy, to
znaczy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że sposób, w jaki oddziałujemy na drugą
osobę, wpływa na nasz związek z nią, i dlatego podejmujemy takie działania,
które będą rozwijać i ulepszać go, a nie niszczyć. Szacunek pomaga nam zdecydować, jak mamy zachowywać się w stosunku do innych ludzi”60. Motywowane szacunkiem – w głębszych pokładach związanym zapewne z normą miłości
bliźniego – pragnienie oddawania każdemu, co się jemu należy, skłania do otwierania drzwi oraz przytrzymywania ich dla wygody innych przechodzących,
pomagania przy zakładaniu płaszcza, odsuwania i przysuwania nazbyt ciężkiego
krzesła, cichego zachowywania się w przypadku spóźnienia na koncert lub spektakl teatralny, zachowania nieinwazyjnej odległości wobec rozmówcy itd.
Spektakularnymi zachowaniami, służącymi akcentowaniu szacunku, będą
ukłony bądź powitania dostosowane charakterem do rangi witanej osoby61.
Za rytuał uznać tu wolno zdjęcie nakrycia głowy pochodzące od niegdysiejszej
czynności podnoszenia przyłbicy, oznaczającej zaprzestanie walki; względnie
– czynności obnażenia głowy, co ma dokumentować niższą pozycję społeczną.
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P. Post, Dobre obyczaje we dwoje, dz. cyt., s. 29.
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O zasadach witania zob. np.: C. Ikanowicz, Etykieta biznesmena, dz. cyt., s. 90–92.
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Formy zdejmowania nakrycia bywały różne, zarówno związane z niskim ukłonem i energicznym, barokowym wywijaniem kapeluszem, jak i sprowadzające się
jedynie do uchylenia kapelusza, a nawet tylko muśnięcia jego ronda62. Podobnie
jest z charakterem wzajemnych dotyków na powitanie: od ceremonialnego podania dłoni, przez obejmowanie się i pocałunki, po charakterystyczne dla młodzieży kuksańce63. Powitanie, w którym gościa nie uhonorowano tak, jak na to
zasługuje, jest typowym wykroczeniem przeciw cnocie sprawiedliwości.
Typem powitania bywa przedstawienie; czy to w gronie zapoznających się
osób, czy bardziej oﬁcjalnie, wobec szerszego audytorium mającego rozpocząć
się za chwilę odczytu. Osoba wprowadzająca gościa może mu uchybić, nie do
końca honorując tak, jak na to zasłużył (pomijając tytuły bądź osiągnięcia istotne dla charakteru spotkania). Bywa i tak, że błąd podczas prezentacji sprowadza się do nadmiernej gloryﬁkacji gościa i jego zasług. Przedstawiany otrzymał
tym razem więcej, niż oﬁarować mu wypadało. W skrajnych przypadkach mówi
się tu o lizusostwie bądź schlebianiu. Oddanie szacunku dochodzi też do głosu
– a przynajmniej powinno – przy rozsadzaniu gości przy biesiadnym stole64.
Ze sprawiedliwości płynie norma obyczajowa zrewanżowania się zaproszeniem
osób, które uprzednio nas zaprosiły. Także sprawiedliwość wymaga znalezienia
stosownej formy rewanżu za gościnę z noclegiem, bo przecież i z takich grzeczności miewamy okazję korzystać. O dyktowanej zasadą sprawiedliwości powinności
zwrotu rzeczy pożyczonych nie trzeba chyba tu wspominać.
Wykroczenia wobec wymogu sprawiedliwości bywają różne także z powodu
jej niedomiaru. Są nimi, co pewnie najbardziej oczywiste, kradzieże. „Wszystkie
urządzenia publiczne powinny być używane zgodnie z umieszczoną na nich instrukcją, która raczej nie zawiera takich słów jak: kopanie, uderzanie, łamanie
lub kradzież, dlatego nigdy tego nie rób”65. Poradniki bon tonu zatrzymują naszą
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J. Grad, Obyczaj a moralność, dz. cyt., s. 50 i nast.
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Tamże, s. 70 i nast.
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C. Ikanowicz, Etykieta biznesmena, dz. cyt., s. 122 i nast.
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J. Petrović, Bon ton, dz. cyt., s. 51.
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uwagę także na kradzieżach bardziej dyskretnych, w rodzaju niekończącego się
przetrzymywania pożyczonych książek. A nawet: „Nigdy nie zaglądaj do czyjejś
gazety, pozostaw w spokoju czyjś portfel i torebkę!”66 Oczywistą krzywdę niesie
obmowa, oszczerstwa, plotki; zwłaszcza, gdy prowadzą do zniesławienia67. Mówimy wówczas o odebraniu komuś należnego mu dobrego imienia. Krzywdę
może komuś przynieść omawianie jego osoby bądź jego problemów w obecności
osób postronnych, stąd zalecenie, by przy mówieniu o kimś w miejscu publicznym wystrzegać się używania nazwisk68.
Jak się okazuje, dobór form apelatywnych – o ile chcemy, by bliska nam
była cnota sprawiedliwości – nie jest łatwy. Zwrócenie się do kierowcy autobusu
dalekobieżnego często stosowaną formą „Panie kierowco, ile tu stoimy?” uważane jest za grzecznościowo poprawne; co więcej, honorujące kierowniczą rolę
adresata. Jednakże już: „do kelnera zwracamy się »proszę pana«, unikając słowa
»panie ober«, »panie kelner«”69.
Każda i każdy z nas oczekuje pewnego, właściwego sobie, standardu życia.
Owszem, nie zawsze okazuje się on dla nas osiągalny, jednakże oczekiwania miewamy i komunikaty ich dotyczące przekazujemy najbliższemu otoczeniu. Dla
wielu takim standardem może być – przykładowo – cisza. Stąd jej zakłócanie
bywa odbierane jako krzywda. Dawny autor nazywa hałas „przyjacielem chamstwa”70. Dziś polem dla etycznej debaty staje się tzw. netykieta, zatem obszar
etykiety dotyczącej funkcjonowania człowieka w sieci71. Współczesna autorka
zaleca: „Nie stosuj podstępnych taktyk (na przykład nie zasypuj skrzynki pocz-
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Tamże, s. 55.
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O obmowie i oszczerstwie zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt.,
t. 2/2, s. 330 i nast.
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T. Rojek, Nowy savoir-vivre, dz. cyt., s. 15.
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H.R. Żuchowski, „Encyklopedia” dobrych manier, dz. cyt., s. 239.
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Tamże, s. 82.
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Zob. J. Grębowiec, Netykieta jako niespełniony postulat. Przykład forów internetowych,
w: Tabu, etykieta, dobre obyczaje, red. P. Kowalski, Wrocław 2009, s. 211–216.
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towej spamera wiadomościami), aby wyrównać rachunki. Dwa złe uczynki nie
zmienią się w jeden dobry”72. Wymogiem sprawiedliwości jest także wyłączanie
komórek w sytuacjach przebywania w towarzystwie osób, którym dźwięk telefonu może przeszkadzać.

Umiarkowanie
Przejdźmy do pięknej cnoty umiarkowania: „To taka niepozorna cnota, bez
której wszelkie inne, o wiele bardziej okazałe i spiżowe cnoty, stają się karykaturą”73. Akcentowaliśmy już wiodącą rolę cnoty roztropności – cnoty umysłowej
pomagającej nam organizować racjonalnie całość naszego życia moralnego. Teraz
powiedzieć wypada także o uprzywilejowanym znaczeniu cnoty umiarkowania.
Wszak w każdej z cnót kardynalnych szukamy stosownej miary środka między
skrajnościami nacechowanymi zróżnicowanymi charakterem wadami. Zatem
umiaru szukać wypada w każdej cnocie. Wiemy o tym przynajmniej od czasów
Sokratesa74. Niemniej wyodrębnienie cnoty umiarkowania dobrze służy uwyraźnieniu tych obszarów naszej życiowej aktywności, do których wymóg umiarkowania odnosi się w sposób szczególny. Umiarkowanie zachęca do poszukiwania
i respektowania właściwej miary. Cnota ta zachęca do porządkowania pragnień
zmysłowych, które przeciwstawiają się wskazaniom rozumu ludzkiego. Umiarkowanie ma dawać człowiekowi sprawność w panowaniu nad pożądaniami zmysłowymi, zwłaszcza dotykiem i smakiem75. Zatem obszary jedzenia, picia, aktywności seksualnej, kontaktów międzyludzkich. Dziś pojawiają się nowe tereny
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S. Miller, E-mailowy savoir-vivre, dz. cyt., s. 167.
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T. Żychiewicz, Cnoty i niecnoty, Kraków 1991, s. 66.
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Atrakcyjne poznawczo reﬂeksje o dziejach rozumienia cnoty umiarkowania dał J. Kiełbasa, Z umiarem o umiarkowaniu. Nic ponad miarę, czyli cnota umiarkowania w kontekście
historycznym, „Znak”1996, nr 10. Zob. ponadto tenże, Kontrowersje wokół umiarkowania: czy
tylko ograniczenie? (Aneks do tekstu: Z umiarem o umiarkowaniu), „Znak” 1997, nr 3.
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M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu
w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 627.
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zastosowania tej cnoty: oglądanie TV, używanie Internetu czy krytycyzm wobec
świata i ludzi76. Dobry tytuł rozdziału znajdujemy w jednej z książek: Umiar – cecha ludzi przezornych77. Zdaje się wskazywać mniej lub bardziej uświadomione
przez autora odniesienie tak do roztropności, jak i umiarkowania.
Także z moralnej perspektywy ważne się okazuje miarkowanie swych reakcji,
wzmożona samokontrola w sytuacjach zagrażających utratą panowania nad sobą.
„Poskromić swoje wzburzenie, uciszyć emocje, stłumić wzruszenie, a krótko mówiąc, zapanować nad sobą – to jedna z podstawowych cech człowieka dobrze
wychowanego, a ponadto jeden z najważniejszych warunków, które spełniać
musi gentelmen”78. Umiar w reakcjach może – a dodajmy, że także powinien
– dochodzić do głosu w sytuacjach współużytkowania dróg publicznych. Zachęca się do umiarkowania w reakcjach na sytuacje trudniejsze, choćby do unikania
przekleństw. „Bardzo ważne jest [...] aby umieć zacisnąć usta. Staraj się nie obrażać ludzi. Co z tego, że popełnili błąd? Staraj się im wybaczyć!”79 Zachęca się do
cierpliwości wobec kierowców spoza swojego miasta80.
Umiar w reakcjach, o których wyżej, cechować ma – jak widzieliśmy – człowieka dobrze wychowanego. Otwiera się zarazem jeszcze inna perspektywa: na
człowieka umartwionego: „W niejednym wypadku trzeba postawić znak równości między określeniem: człowiek umartwiony – człowiek dobrze wychowany.
Na przykład gdy znajdziemy się wśród rozmawiających ludzi, których sądy są
odmienne od naszych. Kto praktykuje umartwienie rozumu, nie będzie się starał przekrzyczeć swoich oponentów. Czy nie tak samo postąpi człowiek dobrze
wychowany?: „[...] Umartwiony podróżny umie zrezygnować z wygodniejszego
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O umiarkowaniu w krytycyzmie zob. T. Żychiewicz, Cnoty i niecnoty, dz. cyt., s. 67.
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T. Robak, Savoir-vivre bez tajemnic, dz. cyt., s. 149.
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T. Rojek, Nowy savoir-vivre, dz. cyt., s. 16.
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J. Petrović, Bon ton, dz. cyt., s. 52.
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Tamże, s. 53.
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miejsca, a ustępuje miejsca siedzącego osobie starszej. Podobnie postąpi pasażer
dobrze wychowany”81.
Przestrzenią dla praktykowania cnoty umiarkowania jest zarówno relacja
człowieka do samego siebie, jak i do innych. W tym drugim obszarze osobliwym
polem do ćwiczenia się w cnocie jest oczywiście przebywanie przy stole, zwłaszcza tym lepiej zastawionym. Miara środka nakazuje zjeść i wypić tyle, ile zjeść
i wypić należy. Wykroczymy przez niedomiar przeciw umiarkowaniu, o ile zjemy
i wypijemy za mało. Uchybienie jest znaczące zwłaszcza w sytuacji towarzyskiej,
dla której podstawą zaistnienia był właśnie zamiar organizatorów ugoszczenia nas
obﬁtym jadłem i atrakcyjnym napojem. Bywa, że jedząc lub pijąc za mało, sprawiamy przykrość gospodarzom. Mogą się obawiać, że ich oferta kulinarna nie
dorasta do wymogów naszego podniebienia. Jednak takie niedociągnięcia spotykają nas raczej rzadko. Częściej uchybiamy cnocie umiarkowania przez nadmiar.
Nie nadmiar umiarkowania, rzecz jasna, ale nadmiar konsumpcji tego, czego
umiar powinien dotyczyć. Jeśli nadmiar dotyczy jakości jedzenia, bo wybieramy
jedynie te lepsze potrawy bądź bardziej smakowite kęski, mamy do czynienia
z łakomstwem. Gospodarze mogą wówczas powiedzieć delikatnie o wybrednym
gościu; mniej delikatnie o łakomczuchu. Jeśli nadmiar dotyczy ilości jedzenia,
nazywamy go obżarstwem. Owszem, jedząc dużo, dajemy znać, że nam smakuje,
jednakże w smakowaniu tracimy umiar. Bywa, że z krzywdą otoczenia, co może
niebezpiecznie zatrącać o uchybienie także przeciw cnocie sprawiedliwości. „Etykieta wymaga, aby, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni czy spragnieni, mieć także na uwadze inne osoby spożywające z nami posiłek”82. Istotnie,
cnoty i wady pozostają ze sobą w ścisłym związku. Oto obżarstwo i łakomstwo
może sparaliżować roztropność, gdy zatrzymamy się przy biesiadnym stole zbyt
długo i stracimy łatwość dotarcia do domu, bo ostatnie autobusy już odjadą.
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L. Jeżowski, Urbanitas sacerdotalis, dz. cyt., s. 9 i nast.
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J. Petrović, Bon ton, dz. cyt., s. 44.
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Wykroczą przeciw umiarkowaniu nadużywający napojów alkoholowych.
Ich upicie się będzie czynem, aktem; upijanie się, pijaństwo – już wadą przeciwną cnocie umiarkowania. Inną wadą przeciwną umiarkowaniu jest próżność.
Skłania człowieka do zwrócenia na siebie uwagi strojem, zachowaniem. Jak się
okazuje, piszą o niej nie tylko etycy, ale i specjaliści od bon tonu. „Próżność. Jest
cechą ludzi, którzy czują się niedowartościowani i udają kogoś, kim nie są. Łasi
na pochlebstwa nawet te niskiego lotu. Ludzie próżni bywają utrapieniem w towarzystwie, łatwo ich urazić lub zdegustować”83.
Cnota umiarkowania łączy się z innymi, jej podporządkowanymi cnotami
określanymi czasem jako gatunki cnót. Mają zastosowanie do poszczególnych
przedmiotów ogólnej sprawności cnoty kardynalnej. Tak przy umiarkowaniu będzie to znacząca w perspektywie obyczajowej pokora miarkująca nasze pragnienie
wynoszenia się nad innych. Wykroczymy przeciw pokorze przez przesadne akcentowanie własnych talentów, umiejętności, osiągnięć, czemu sytuacji towarzyskie dają przecież sposobności aż nadto. Wykroczymy wszak również nadmiernie
umniejszając nasze walory; wbrew temu, co rzeczywiście posiadamy. Z umiarkowaniem będzie związana cnota łagodności, której istotą jest zachowanie umiaru
w reakcjach na sytuacje trudne, skłaniające do gniewu, choćby sprawiedliwego84.
Cnota łagodności powściąga gniew, który w sytuacjach towarzyskich, choćby na
tle prowadzonych rozmów, zwykł się pojawiać. Powściąganie gniewu to wszak
nie zawsze jego eliminacja. W istocie chodzi przecież o zachowanie umiaru, zatem niepowściąganie gniewu zbyt daleko, do końca; zwłaszcza w sprawach, które wymagają naszej wyrazistej reakcji. Na przykład w obronie czyjegoś dobrego
imienia lub dobra wspólnego85. Bywa bowiem, że gniew jest uzasadniony i konieczny. Byle był miarkowany. I po to cnota umiarkowania jest potrzebna. Przy
cnocie umiarkowania wolno nam także postawić skromność – w poruszaniu się,
83

H.R. Żuchowski, „Encyklopedia” dobrych manier, dz. cyt., s. 175.
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O łagodności zob.: J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2/1, dz. cyt., s. 384.
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Tak brak gniewu staje się wykroczeniem przez niedomiar. Zob.: J. Woroniecki, tamże,
s. 383.
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chodzeniu, mówieniu, śmianiu się itp. To sprawności istotne w staraniach, by nie
urazić otoczenia nierespektowaniem dobrych manier, a zarazem zachowywać się
ze swobodą, bez skrępowania i sztywności86.
Rozważając strukturę cnót kardynalnych, moraliści najwyraźniej uwzględniali krąg naszych badawczych zainteresowań, bowiem z cnotą umiarkowania
związali ponadto znaną już u Arystotelesa cnotę – jak określano – szlachetnej
towarzyskości. Cnotę opartą na charakterystycznym dla człowieka pragnieniu
nawiązywania międzyludzkich kontaktów. To w istocie cnota towarzyskości będzie bezpośrednim regulatorem dobrych obyczajów. Jest tu równie ważna, co potrzebna. A wykroczenia przeciw niej wydają się oczywiste. Przez nadmiar będzie
tu wyżywanie się w życiu towarzyskim, przeznaczanie na nie zbyt wiele – w stosunku do własnych obowiązków – czasu, a może i pieniędzy. Przez niedomiar
będzie tu, krótko mówiąc, postawa odludka.

Męstwo
Kolejną omawianą cnotą będzie cnota męstwa. Oczywiste są moralne powinności mężnego – zatem przełamującego nasz lęk – spieszenia na pomoc osobie, która znalazła się w szczególnie dla siebie trudnej sytuacji i woła o pomoc.
Podejmujemy działanie, choć sami się boimy. To określa etycznie wysoką miarę
naszego działania. O ile nie zdawalibyśmy sobie sprawy z niebezpieczeństwa,
trudno byłoby mówić o męstwie. Jest go za mało, gdy obaw nie przełamiemy
i działania nie podejmiemy. Jednak nie ma męstwa i wówczas, gdy nie próbujemy ocenić sytuacji i podejmujemy działanie w sposób bezrozumny. Jak wtedy,
gdy w stosunkach koleżeńskich przechwalamy się odwagą i dla jej udokumentowania, niewiele myśląc, wdrapujemy się na słup sieci wysokiego napięcia. Tu nie
ma męstwa; jest wada jemu przeciwna – zuchwałość.
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W warunkach bardziej zbliżonych do codzienności cnota męstwa pojawia
się częściej – o ile się pojawia – przy stole. Poradniki savoir-vivre’u dają wskazówki, jak wypada się zachować w przypadku znalezienia w zupie włosa gospodyni, muchy czy – co gorsze – karalucha. Wiele zależy od miejsca, w którym
spożywamy posiłek. W restauracji męstwo nie jest potrzebne, ponieważ łatwo
wymienić danie. W domu, w którym jesteśmy goszczeni, i którego gospodarzom
nie chcemy robić przykrości, niejednokrotnie (to jest tyle razy, ile razy wydarzy
się taka sytuacja) wypada rzecz znalezioną mężnie (!) spożyć. Pewnie będzie to
świadectwem opanowania cnoty w stopniu heroicznym.
Trudno nie dorzucić, że z cnotą męstwa zwykło się wiązać – jako jej tak
zwaną pars potentialis – cnotę wielkoduszności polegającą na dążeniu do rzeczy
wielkich. Wielkoduszność należy do męstwa, bo ma podtrzymywać dążenie do
realizacji zadań trudnych; nie pozwala cofać się przed trudnościami. Kto jest mężnym, jest tym samym wielkodusznym87. Obie cnoty mają podobny cel – pewne
pokonywanie trudności88. Pokazana wyżej sytuacja istotnie wskazuje przestrzeń,
w której owe cnoty znajdują zastosowanie. Oczywiście ten typ sytuacji nie jest
jedyny. Inne obszary wielkoduszności związane z obyczajami towarzyskimi ujawnią się łatwo, gdy powiemy, że przeciwna wielkoduszności przez nadmiar jest
zarozumiałość znamionująca tego: „który jest przekonany, że wie, umie lub potraﬁ więcej, niż mu na to jego zdolności pozwalają”89. Przeciwna wielkoduszności
przez niedomiar będzie małoduszność, zniechęcająca do podejmowania ambitnych zadań stosownie do przeświadczenia, że do podejmowania poważniejszych
zadań brakuje stosownych predyspozycji, talentów. Dla międzyludzkich kontaktów tak zarozumiałość, jak i małoduszność wydają się poważnymi przeszkodami.
Miara w cnocie wielkoduszności leży bowiem między chęcią szybkiego działania,
by trudne dobro zdobyć natychmiast, a obawą przed podjęciem działania, o któ87

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna II-II, q. 129, a. 5 ad 1, t. 21, dz. cyt., s. 72 i nast.
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Zob. C. Nowicki, Cnota wielkoduszności i wady jej przeciwne, Lublin 1928 (mps).
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rym wiadomo, że będzie bardzo trudne. Wielkoduszność pomaga podjąć działanie takie i wtedy, gdy będzie ono najbardziej stosowne. Ważna to umiejętność
w obyczajach towarzyskich. Z męstwem wiąże się również cierpliwość, tak nieodzowna w relacjach międzyludzkich. Charakterem bliska jest wspominanej już
łagodności. Obie w perspektywie dobrych obyczajów towarzyskich niezmiernie
potrzebne, choć nie należy ich mieszać. Jak łagodność służy opanowaniu gniewu,
tak cierpliwość pomaga panować nad smutkiem i zniechęceniem wywołanym
przez trudności, przeciwności.

Zakończenie
Zaprezentowany przegląd obyczajów towarzyskich jest dość szeroko rozlokowany na rozmaitych obszarach postaw i zachowań moralnych. Co więcej, rozlokowany nie tylko w różnych punktach naszej życiowej aktywności, ale również
w rozmaitych punktach naszej etycznej reﬂeksji. I to doświadczenie najcenniejsze: dostrzeżenie miejsca obyczajów nie tylko w praktyce życia, ale i jego teorii.
Tak chyba skomentować wolno wypunktowanie powiązań obyczajów ze światem
wartości moralnych, norm moralnych, wreszcie cnót.
Jak etyka jest ﬁlozoﬁcznym dyskursem o ostatecznych racjach odróżniania
dobra i zła moralnego, tak prześwietlając obyczaje towarzyskie, reﬂeksją etyczną
mogliśmy doakcentować moralny wymiar obyczajów. Świadomość istnienia tego
wymiaru pozwala – ufajmy – sprawniej dokonywać obyczajowych wyborów,
a niesie też oczywiste implikacje wychowawcze. Tak w wychowaniu moralnym
znajdujemy miejsce na kształtowanie dobrych obyczajów. Wychowując do dobrych obyczajów, odnajdujemy pożyteczną sankcję – moralną właśnie. Zgódźmy
się zatem, że fundamentem norm obyczajowych winno być ich zaplecze moralne. Zgódźmy się, że wychowywanie do dobrych obyczajów powinno wiele skorzystać z etyki cnót. Jednakże – trzeba i tego dotknąć – odkrywane i postulowane
umiejscowienie wychowywania do dobrych obyczajów w etyce cnót narażone
jest dziś na poważne zagrożenie. Jest nim postępująca sekularyzacja moralno-
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ści, zatem proces emancypowania norm, ale także postaw moralnych, z obszaru
uzasadnień religijnych. Dla coraz większej liczby ludzi uzasadnienia religijne ich
zachowań moralnych okazują się mało przydatne. Nie znaczy to, że zaczynamy
żyć niemoralnie. Znaczy natomiast, że dla naszego życia moralnego religia jest
coraz mniej potrzebna. Na potwierdzenie tego zjawiska przywołać wolno wyniki
badań sondażowych Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Otóż badani
Polacy (badania na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców kraju) w 2005 r. w 27% identyﬁkowali się ze stwierdzeniem, iż: „o tym,
czym jest dobro i zło, powinny decydować przede wszystkim prawa Boże”, zaś
w 2009 r. ledwie w 18%90. Socjologowie mówią tu o sekularyzacji moralności.
Odpowiednio wolno mówić o sekularyzacji obyczajów. Widać to po redukcji pozdrowień przywołujących odniesienia religijne, a także po pozbawionym takich
odniesień stylu odwiedzania grobów bliskich zmarłych.
Zważywszy, iż cnoty kardynalne – obok teologalnych – tradycyjnie występowały w katalogu cnót promowanych w wychowawczej ofercie moralności chrześcijańskiej, szanse na wychowanie do życia cnotliwego podlegają redukcji. Tym
samym etyczne umocowanie obyczajów staje się coraz trudniejsze i trudniejsza
staje się tym samym praca wychowawcza. Nie zmienia to faktu, że fundamentem
norm obyczajowych winno być ich zaplecze moralne, zaś praca nad cnotą staje
się pożyteczną drogą do wysokiej jakości obyczajów.
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VIRTUEORIENTED EDUCATION OF GOOD MANNERS
Summary
In the article a question concerning the axiological perspective of customs is posed.
This perspective is sought in the Aristotelian - Thomistic aretology. This makes possible
to interpret the customs in the moral perspective, and the education in morals in the
perspective of virtues. In the article the chosen norms concerning good customs of the
realm of savoir-vivre in the context of cardinal virtues like prudence, justice, courage and
continence are analyzed. It appears that the transgression of good habits and of virtues
alike consists in the defect or excess. The theses of the author are as follows: (1) customs
are good, inasmuch they are based on the moral values; (2) education of good customs
should use the tools which are used in the education in morals, especially in the acquiring
of moral habits i.e. virtues.
Translated by Jacek Norkowski OP

Grzegorz Adamczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KONDYCJA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Wstęp
Tematyka niniejszego opracowania dotyczy zagadnienia „sprawności moralnych w wychowaniu”. Zgodnie z jedną z deﬁnicji: „moralność – w socjologicznej
perspektywie – obejmuje wszelkie istniejące wartości, normy i oceny regulujące
zachowania ludzi oraz same zachowania, ujmowane z punktu widzenia dobra
i zła, tego, co szlachetne lub nieszlachetne, godne szacunku lub niegodne szacunku, godziwe lub niegodziwe”1.
Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikom, co zdaniem Polaków
jest obecnie godne pożądania w kwestiach moralnych. Zainteresowania autora
kierują się zatem ku zagadnieniu moralności, ale nie w sensie etycznym – np.
które wartości powinny być przez Polaków uznawane za ważne, lecz w sensie
empirycznym – które wartości są oceniane przez Polaków za „godne pożądania”?
Na ile społeczeństwo polskie w swoich postawach moralnych różnicuje się, tworząc wewnętrznie homogeniczne, a zewnętrznie heterogeniczne segmenty moralności? Jakie cechy społeczno-kulturowe wiążą się z przynależnością do takiego
czy innego segmentu? Jakie funkcje pełnią w tym zakresie wybrane uwarunko1

J. Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006, s. 234.
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wania demograﬁczne (płeć, wiek), statusowe (wykształcenie, pozycja zawodowa,
dochód gospodarstwa domowego), kulturowe (autodeklaracja wiary religijnej
i religijność) i społeczno-środowiskowe (gęstość pozarodzinnych i rodzinnych
sieci społecznych, styl wychowania w domu rodzinnym)?
Kompleksowej odpowiedzi na powyższe pytania krótkie opracowanie z pewnością nie dostarczy, jeśli jednak uda się nakreślić szkic obrazu moralności współczesnego społeczeństwa polskiego, cel pracy zostanie osiągnięty.

Moralność jako przedmiot reﬂeksji socjologicznej
Przed podjęciem analiz kondycji moralnej społeczeństwa polskiego krótkiej uwagi wymaga socjologiczne ujęcie moralności. W języku potocznym, jak
i w naukach humanistycznych moralność rozumiana jest wieloznacznie i wymaga dookreślenia. Wynika to częściowo z tendencji do nadużywania tego pojęcia. Przymiotnik „moralny” stosuje się, by opisać kogoś jako tradycjonalistę
czy nawet konserwatystę. Niektórzy idą jeszcze dalej, stawiając znak równości
pomiędzy przymiotnikami „moralny” a „skrępowany” – ludzie moralni nie mogą
się samorealizować, są skrępowani systemem nakazów i zakazów, ograniczających
ich autonomiczność, kreatywność, spontaniczność, doznania płynące z pędu do
przyjemności. Język polityki również nie unika pojęcia „moralny”, słyszy się zarzuty niemoralności, kierowane do przeciwników politycznych w opozycji do
własnej postawy. Nawet w odniesieniu do sfery konsumpcji „moralność” ma
swoje językowe zastosowanie – niemoralne ceny to nic innego jak bardzo korzystna oferta cenowa konkurencji2.
Biorąc pod uwagę zarówno język potoczny, jak i naukowy można wyróżnić kilka znaczeń semantycznych pojęcia moralności. Nierzadko bywa używane
jako pojęcie szerokie, odnoszące się do pewnego zbioru zasad danego systemu
etycznego, np. moralność katolicka. Moralność może oznaczać zbiór obycza2

Zob.: J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995, s. 43;
Tenże, Socjologia moralności, dz. cyt., s. 235–237.
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jów jednostki lub jakiejś zbiorowości. Często pojęcie moralności stosuje się do
wskazania pewnych reguł postępowania, obowiązujących specyﬁczne grupy
społeczno-zawodowe, np. lekarzy, adwokatów itd. W języku potocznym czyjeś
postępowanie bywa określane jako moralne lub niemoralne w zależności od oceny tego postępowania jako słusznego lub niesłusznego. Etykietą moralności lub
niemoralności często oznacza się określone zachowania seksualne3. Co ważne,
w potocznym rozumieniu pojęcie moralności zawiera ogromny ładunek emocjonalno-oceniający. Stwierdzenie, że dana osoba jest niemoralna, jest przecież
tożsame z jej oceną jako zepsutej etycznie, obyczajowo itp.
W socjologii pojęcie moralności traktowane jest inaczej. Socjolog przymiotnika moralny lub niemoralny nie używa, by oceniać zachowanie jednostki lub
grupy społecznej jako słuszne lub niesłuszne z punktu widzenia jakiegoś ideału
etycznego. „Moralność – w socjologicznej perspektywie – obejmuje wszelkie istniejące wartości, normy i oceny regulujące zachowania ludzi oraz same zachowania, ujmowane z punktu widzenia dobra i zła, tego, co szlachetne lub nieszlachetne, godne szacunku lub niegodne szacunku, godziwe lub niegodziwe”4.
Socjologia wskazuje zatem ludzkie oceny, poglądy, zachowania, które w danym
społeczeństwie mają charakter moralny. Zasady socjologicznej analizy moralności znakomicie opisuje Maria Ossowska – klasyk tej subdyscypliny – „[…] nie
będzie mnie interesowało, co dobre, a co złe, nie będę usiłował rozstrzygać, do
czego ludzie powinni dążyć, a czego powinni unikać. Będę tylko obserwować,
co ludzie uważają za dobre i złe, co nakazują czynić i od czego nakazują się
wstrzymywać, będę usiłował dociec, jakie motywy pchają ludzi do takiego, a nie
innego oceniania, jakie motywy kierują nimi nie tylko w ocenianiu, ale i postępowaniu”5.
Prowadząc socjologiczną analizę moralności, należy pamiętać, że katalog
ocen, poglądów i zachowań podlegających w danym społeczeństwie sferze mo3

W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 316.

4

J. Mariański, Socjologia moralności, dz. cyt., s. 234.

5

M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994, s. 37.
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ralności ma charakter dynamiczny – to, co dziś jest zjawiskiem moralnym, jutro
może przestać nim być. Zjawiska moralne ze swej natury mają charakter relatywny w wymiarze historycznym (zmienność moralności w zależności od epoki
historycznej), społecznym (zmienność moralności w zależności od struktury społecznej) i kulturowym (zmienność moralności w zależności od kręgu kulturowego), jakkolwiek przemiany moralności nie dokonują się z dnia na dzień6.
Wiedząc, czym jest moralność w sensie socjologicznym i oddzielając jej rozumienie od sensu potocznego, można precyzyjnie zdeﬁniować socjologię moralności. „Socjologia moralności, jako nauka empiryczna o faktach moralnych,
zajmuje się badaniem zróżnicowań środowiskowych moralności, wzajemnymi
funkcjonalno-strukturalnymi zależnościami postaw i zachowań moralnych oraz
cech demograﬁczno-społecznych (zależności funkcjonalne) i czynników społeczno-kulturowych (zależności przyczynowe) oraz rozwojowymi i regresywnymi
procesami przemian moralności w grupach społecznych i w całym społeczeństwie”7. W socjologii moralności można wyróżnić cztery główne obszary zainteresowań: świadomość moralną, zachowania moralne, wartości i normy moralne
oraz dodatkowo – badania porównawcze kultur w zakresie życia moralnego8.
Ważnym kryterium zakwaliﬁkowania zjawisk społecznych do kategorii zjawisk
moralnych jest ich odniesienie do osoby ludzkiej. Tylko te oceny, wartości, normy i zachowania można uznać za należące do sfery moralności, których punktem odniesienia jest osoba ludzka. „Moralność to zbiór norm i wartości, których
naruszenie jest mocno piętnowane przez zbiorowość, ponieważ dotyczą zasadniczych i uniwersalnych problemów pojawiających się w stosunkach międzyludzkich, których rozwiązanie nie jest obojętne dla dobra partnerów”9.

6
Zob.: H. Jankowski, Przedmiot etyki – moralność, w: H. Jankowski (red.), Etyka, Warszawa 1980, s. 32–42.
7

J. Mariański, Socjologia moralności, dz. cyt., s. 135.

8

Zob.: tenże, Wprowadzenie do socjologii moralności, Lublin 1989, s. 52–59.

9

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 286.
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Prowadząc badania nad moralnością, pamiętać należy o kilku ważnych założeniach teoretycznych i metodologicznych. Podstawowym założeniem w socjologii jest uznanie społecznego charakteru moralności. Związek pomiędzy tym,
co moralne, a tym, co społeczne, ma charakter dwojaki. Po pierwsze, w sensie
genetycznym moralność jest wynikiem współdziałania wielu jednostek – od grup
społecznych do całych pokoleń. Nie bez przyczyny mówi się o przemianach moralności zachodzących na skutek zmiany pokoleniowej. Pojedyncze jednostki,
działające odrębnie, nie są w stanie wpłynąć na moralność. Po drugie, w sensie
funkcjonalnym moralność stanowi swoistego rodzaju spoiwo, które integruje
społeczeństwo wokół wyobrażeń tego, co dobre – pożądanych wartości, wypływających z nich norm, ideałów. Dlatego moralność jest w stanie pełnić funkcję
delegitymizującą, jeśli np. porządek polityczny staje w sprzeczności z porządkiem moralnym10.

Współczesne przemiany moralności
Moralność podlega ustawicznym przemianom, różne jest tylko tempo tych
przemian w czasie. Możliwe jest mówienie o przemianach moralności dokonujących się wraz ze zmianą pokoleniową. W fazach szybszych przemian zmiany postaw moralnych można zaobserwować w obrębie jednego pokolenia. Jak się wydaje, społeczeństwo polskie od 1989 roku znajduje się w fazie intensywniejszych
zmian w obszarze moralności, co jest skutkiem nie tylko przebudowy struktur
społecznych, ale również daleko idących procesów globalizacyjnych. Obecnie
można mówić o czterech głównych scenariuszach tych przemian – sekularyzacji
moralności, indywidualizacji, rekonstrukcji i rewitalizacji wartości moralnych.
Sekularyzacja prowadzi do „uniezależnienia” moralności od religii, w konsekwencji instytucji Kościoła odbiera się prawo regulacji ludzkich zachowań w sferze moralności. Nauka moralna Kościoła traktowana jest wybiórczo. Ze względu

10

J. Mariański, Socjologia moralności..., s. 233–234.
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na osłabienie związku pomiędzy religią a moralnością przestają one oddziaływać
komplementarnie na ludzkie zachowania. Sekularyzacja moralności wiąże się
z procesami indywidualizacji, które skutkują odebraniem jednostce oczywistego,
a w związku z tym – przewidywalnego moralnie świata (gdy jednostka A zachowa się w określony sposób, jest rzeczą oczywistą, że jednostka B lub społeczność, do której przynależy jednostka A, odpowie na to w ściśle zdeﬁniowanym
zakresie). Indywidualizacja burzy codzienność regulowaną przez niepodważalne
normy moralne, zmuszając jednostkę do dokonywania wyborów spośród opcji
zachowań moralnych. Indywidualizacja prowadzi do moralnej autonomiczności
jednostek, a to wiąże się z odpowiedzialnością za własne działania i ryzykiem
podjęcia błędnych decyzji. Wyboru określonego zachowania moralnego jednostka musi dokonać samodzielnie, nie opierając się przy tym ani na tradycji czy
obyczaju, ani na opinii zewnętrznego autorytetu. Brak zewnętrznych punktów
odniesienia powoduje, że jednostka potrzebuje wewnętrznego oparcia, poczucia
pewności siebie, osobiście wypracowanej konstrukcji sensu życia. Zapewnić to
może samorealizacja – biograﬁczny plan, którego urzeczywistnienie ma dostarczyć jednostce poczucia spełnienia i pewności swoich wyborów11.
Jeden z wyżej przedstawionych scenariuszy – rekonstrukcja wartości – zapewne w jakimś stopniu charakteryzuje polskie przemiany moralności. Mechanizm tego procesu pokazuje m.in. koncepcja przemian wartości Helmuta
Klagesa (od wartości akceptacji i obowiązku do wartości samorealizacyjnych)
czy Ronalda Ingleharta (od priorytetów materialistycznych do priorytetów postmaterialistycznych)12, która zakłada istnienie procesu zastępowania „starego”
porządku wartości przez „nowy”. Za przykład mogą posłużyć postawy wobec
wartości „obowiązkowość” – angażowanie się w pracę zawodową przestaje być

11
Zob.: J. Mariański, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne, „Społeczeństwo” 2000, nr 1, s. 170–172.
12
Zob.: H. Klages, Wertorientierung im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen,
Frankfurt am Main–New York 1985; R. Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and
Political Styles Among Western Publics, Princeton 1977.
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prostą konsekwencją poczucia obowiązkowości, w jej miejsce pojawia się motyw
samorealizacji. Rekonstrukcji wartości w społeczeństwie polskim będzie towarzyszyć rewitalizacja wartości moralnych (zapewne w jakimś stopniu już towarzyszy). Możliwe są dwie formy tego procesu – z jednej strony poprzez ożywienie
życia religijnego, z drugiej – poprzez budowę więzi moralnych w wolno zarysowującym się polskim społeczeństwie obywatelskim13.
Helmut Klages formułuje koncepcję społeczeństwa przemian wartości (Wertewandels-gesellschaft), w którym moralność podlega przemianom od typu nomocentrycznego do autocentrycznego. Pierwszy typ cechuje się socjocentryczną
prospołecznością i podporządkowaniem indywidualnej samorealizacji wypełnianiu obowiązków, które wiążą się z przynależnością jednostki do określonego
środowiska społecznego. Dla nomocentryków źródłem poczucia wartości własnej osoby jest wypełnianie obowiązków i korzystanie z należnych praw. Nomocentrycy charakteryzują się silną orientacją przyczynową zewnętrzną. Za ważne
uznają takie wartości, jak: dokonanie, dyscyplina, gotowość do dopasowania się,
obowiązkowość, pilność, podporządkowanie, porządek, posłuszeństwo, powściągliwość, punktualność, samoopanowanie, skromność, wierność.
Główną cechą moralności autocentrycznej jest proindywidualność.
Nie można jednak z góry zakładać, że moralność autocentryczna musi być na
wskroś egoistyczna. W zależności od wyboru jednostki, moralność tego typu
może być egoistyczna albo prospołeczna, i to allocentrycznie. Podstawowymi
cechami moralności autocentrycznej jest możliwość decydowania i wyboru. Podkreśla niezależność jednostki od jej środowiska społecznego, relacje z tym środowiskiem są deﬁniowane poprzez prawa, a nie narzucone obowiązki – ich proste
wypełnianie nie zapewnia autocentrykom poczucia wartości własnej osoby. Ten
stan autocentrycy osiągają tylko poprzez doznanie własnej siły przebicia, zdolności, kompetencji, kreatywności i oryginalności, co pomaga autocentrykom w samorealizacji, która jest główną motywacją do projektowania koncepcji osobistej

13

Zob.: J. Mariański, Kondycja moralna..., s. 173–174.
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biograﬁi. Autocentrycy chcą maksymalnie zrealizować potencjał własnej osoby,
bez odkładania tego w czasie. Istotną cechą autocentrycznej samorealizacji jest
unikanie społecznego wyobcowania. Autocentrycy chcą się samorealizować, potrzebują jednak do tego świadków, ich działania muszą być zauważone po stronie
otoczenia społecznego. Dla autocentryków samorealizacja w samotności nie jest
samorealizacją. Reprezentanci moralności autocentrycznej uznają za ważne takie
wartości, jak: autonomia, bogactwo doznań, demokracja, emancypacja, kreatywność, niezależność, niezwiązanie, partycypacja, przygoda, przyjemność, równość,
samourzeczywistnienie, spontaniczność, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych14.
Moralność nomocentryczna i autocentryczna to typy idealne, w rzeczywistości społecznej występują one w postaci typów mieszanych, które można
zdeﬁniować jako: moralność konwencjonalną, idealistyczną, realistyczną, moralność zrezygnowanych oraz hedonistyczno-materialistyczną. Moralnością
nomocentryczną w największym zakresie charakteryzują się konwencjonaliści
– wartościami centralnymi są dla nich wartości akceptacji i obowiązku, wartości samorealizacyjne mają znaczenie niewielkie. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku idealistów – najbliższa jest im moralność autocentryczna, stąd
wartości samorealizacyjne są dla nich o wiele ważniejsze niż wartości akceptacji
i obowiązku. Realiści opowiadają się za syntezą moralności nomocentrycznej
i autocentrycznej, nie odrzucają obu zbiorów wartości, lecz próbują je łączyć
ze sobą. Zrezygnowani w najmniejszym stopniu uznają za ważne wartości akceptacji i obowiązku oraz wartości samorealizacyjne, nie preferują ani jednych, ani
drugich, nie mają stałych odniesień dla swoich postaw moralnych i nierzadko ich
zachowania są uwarunkowane sytuacyjnie. Hedomaterialiści to zrezygnowani,
których odpowiedzią na swoistą pustkę moralną jest hedonizm i silna orientacja

14

Zob.: H. Klages, Wertorientierung im Wandel..., s. 17–18; tenże, Wertedynamik. Über die
Wandelbarkeit des Selbstverständlichen, Zürich–Osnabrück 1988, s. 64–77; tenże, Traditionsbruch als Herausforderung: Perspektiven der Wertewandelsgesellschaft, Frankfurt am Main–New
York 1993.
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materialistyczna15. Można zaryzykować stwierdzenie, że segmenty moralności
zrezygnowanych i hedomaterialistów to „koszty” przemian moralności od moralności nomocentrycznej do autocentrycznej.

Segmenty moralności Polaków
W połowie 2010 roku przeprowadzono badania własne metodą wywiadu kwestionariuszowego na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów w wieku 15 lat i więcej. Badania dotyczyły m.in. problematyki moralności, jednym
z celów badawczych było odtworzenie segmentów moralności według koncepcji
Helmuta Klagesa. Dlatego zapytano respondentów, na ile poszczególne zasady
życiowe, reprezentujące wartości akceptacji i obowiązku oraz samorealizacyjne,
są dla nich ważne. Poparcie dla poszczególnych wartości okazało się bardzo zróżnicowane (tabela 1).
Najważniejszymi wartościami akceptacji i obowiązku są: obowiązkowość,
panowanie nad sobą, dyscyplina, wierność i posłuszeństwo – 90% i więcej respondentów uznało te wartości za bardzo ważne lub ważne, jednocześnie dla
ponad 1/3 respondentów wartości te są bardzo ważne. Środkową część rankingu zajęły podporządkowanie i porządek, które przez ponad 1/4 respondentów
zostały ocenione jako bardzo ważne wartości, a przez ponad 3/4 respondentów
łącznie – jako bardzo ważne i ważne. Najmniej cenionymi wartościami akceptacji i obowiązku są: powściągliwość, gotowość do dopasowywania się oraz skromność – wartości uznane za bardzo ważne przez mniej niż 1/5 respondentów.

15
H. Klages, Wertedynamik..., s. 120–122; tenże, Traditionsbruch als Herausforderung...,
s. 32–34; W. Herbert, Wertstrukturen 1979 und 1987: Ein Vergleich ihrer politischen Implikationen, w: H. Klages, H.J. Hippler, W. Herbert (red.), Werte und Wandel, Ergebnisse und
Methoden einer Forschungstradition, Frankfurt am Main–New York 1992, s. 79–96; H. Klages,
W. Herbert, Wertorientierung und Staatsbezug. Untersuchungen zur politischen Kultur in der
Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main–New York 1983, s. 113–114.
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Tabela 1. Wartości akceptacji i obowiązku jako zasady życiowe (N = 1000, w %)
Skala 1–4,
gdzie 1 = bardzo ważna,
a 4 = w ogóle
nieważna

Bardzo
Raczej
Wskaźniki empiryczne – deklaro- Bardzo ważna nieważna Nie Wartość
wana ważność zasad życiowych ważna + raczej + w ogóle wiem średnia
ważna nieważna

ObowiązkoWypełnianie obowiązków wzglęwość
dem rodziny, społeczności i kraju
Panowanie nad
Panowanie nad sobą w każdej
sobą
sytuacji
Dyscyplina
Bycie zdyscyplinowanym
Wierność swoim poglądom
Wierność
i ideałom, niezależnie od sytuacji
Posłuszeństwo wobec rodziców/
Posłuszeństwo
nauczycieli/ przełożonych
Podporządkowanie
się prawu/
Podporządkozwyczajom/ zasadom
wanie
życia społecznego
Stosowanie zawsze tych samych
reguł postępowania, niezależnie
od sytuacji
Porządek
Życie w zgodzie z nauką moralną
Kościoła
Zdolność
rezygnacji
Powściągliwość
z przyjemności
Dopasowywanie się do innych
Gotowość do
osób, np. przyjaciół, koleżanek/
dopasowania kolegów
z pracy/ niewychylanie się
się
przed szereg
Bycie
skromnym,
usuwanie się
Skromność
w cień

48

94

4

2

1,6

46

93

6

1

1,6

41

92

6

2

1,7

38

92

6

2

1,7

36

90

8

2

1,7

27

89

9

2

1,8

29

80

17

3

1,9

28

77

19

4

2,0

17

69

26

5

2,1

12

56

40

4

2,4

8

46

48

6

2,5

Źródło: badania własne.

W przypadku wartości samorealizacyjnych najważniejsze są: równość, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, niezależność/ samodzielność i samourzeczywistnienie – ponad 1/3 respondentów uznała te wartości za bardzo ważne
i absolutna większość respondentów za co najmniej ważne. Środkowe pozycje
w rankingu zajęły: kreatywność, bogactwo doznań/ zmiana/ przygoda, autonomia w wymiarze wypełniania obowiązków oraz demokracja – wartości te zostały
ocenione przez ponad 1/4 respondentów jako bardzo ważne, a przez ponad 3/4
respondentów jako bardzo ważne lub ważne. W dolnej części rankingu znala-
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zły się: spontaniczność, autonomia w wymiarze ograniczonego zaufania do autorytetów, przyjemność, partycypacja i niezwiązanie – wartości uznane za bardzo
ważne przez mniej niż 1/5 respondentów (tabela 2).
Tabela 2. Wartości samorealizacyjne jako zasady życiowe (N = 1000, w %)
Skala 1–4,
gdzie 1 = bardzo ważna,
a 4 = w ogóle
nieważna

Raczej
Bardzo nieważWarWskaźniki empiryczne – deklarowana Bardzo ważna na +
Nie
tość
ważność zasad życiowych
ważna + raczej w ogóle wiem średnia
ważna nieważna

Równość

Równy dostęp wszystkich obywateli do
służby zdrowia/ edukacji/ urzędów

67

95

5

0

1,4

Zdobycie grona dobrych przyjaciół

41

93

6

1

1,7

45

91

7

2

1,6

36

89

10

1

1,8

31

87

11

2

1,8

27

86

12

2

1,9

27

78

19

3

1,9

29

76

22

2

2,0

18

70

27

3

2,1

13

65

29

6

2,2

19

64

34

3

2,2

11

61

35

4

2,3

11

44

48

6

2,5

Zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych
Niezależność/
samodzielność

Bycie samodzielną osobą/ niezależną
od innych
Rozwój własnych zdolności/ talentów
Samourzeczy- bez
względu na to, czy mogą przynieść
wistnienie
one korzyści materialne, czy nie
Ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów
Kreatywność
i rozwiązań w pracy zawodowej i życiu
prywatnym
Bogactwo do- Poszukiwanie wciąż nowych wyzwań/
znań/ zmiana/
celów życiowych
przygoda
Wypełnianie przez człowieka tylko tych
obowiązków, które sam uznaje za słuszne
Udział w każdych wyborach politycznych (prezydenckich, do Sejmu i SeDemokracja
natu, samorządowych, do Parlamentu
Europejskiego) i referendach
SpontaniczCzynienie tego, na co akurat
ność
ma się ochotę
Ograniczone
zaufanie do poglądów
Autonomia
tzw. autorytetów
z życia tyle przyjemności,
Przyjemność ileCzerpanie
się da, i nieprzejmowanie się niczym
Angażowanie się w działalność różnych
organizacji społecznych, stowarzyszeń,
Partycypacja związków,
fundacji, inicjatyw obywatelskich, sąsiedzkich itp.
Niezwiązanie
Brak zobowiązań w życiu
Autonomia

Źródło: badania własne.
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Przed podjęciem próby wyłonienia segmentów moralności przeprowadzono
analizę czynnikową (metoda głównych składowych z rotacją varimax) odrębnie
dla zbioru wartości akceptacji i obowiązku oraz wartości samorealizacyjnych.
Celem analizy było sprawdzenie relacji między zmiennymi zakwaliﬁkowanymi
przez badacza na podstawie przesłanek teoretycznych (w tym przypadku koncepcja Helmuta Klagesa) do tego samego zbioru przypuszczalnie jednorodnych
zmiennych16. Wyłonione zmienne homogeniczne posłużyły do utworzenia skal
pomiarowych, wykorzystanych następnie przy segmentacji. W toku analizy wyłoniły się po trzy czynniki dla każdego z obu zbiorów wartości. Czynniki i ich
ładunki prezentują tabele 3 i 4.
Tabela 3. Wynik analizy czynnikowej dla wartości akceptacji i obowiązku
Wartości

Zasady życiowe

CZYNNIK 1
Posłuszeństwo
Posłuszeństwo wobec rodziców/ nauczycieli/ przełożonych
Podporządkowanie się prawu/ zwyczajom/ zasadom życia
Podporządkowanie
społecznego
Panowanie nad sobą
Panowanie nad sobą w każdej sytuacji
Wypełnianie obowiązków względem rodziny, społeczności
Obowiązkowość
i kraju
Dyscyplina
Bycie zdyscyplinowanym
Porządek II
Życie w zgodzie z nauką moralną Kościoła
CZYNNIK 2
Wierność
Wierność swoim poglądom i ideałom, niezależnie od sytuacji
Stosowanie zawsze tych samych reguł postępowania, niezależPorządek I
nie od sytuacji
CZYNNIK 3
Skromność
Bycie skromnym, usuwanie się w cień
Gotowość do dopaso- Dopasowywanie się do innych osób, np. przyjaciół, koleżanek/
wania się
kolegów z pracy/ niewychylanie się przed szereg
Powściągliwość
Zdolność rezygnacji z przyjemności

Ładunek
0,720
0,713
0,711
0,589
0,586
0,483
0,768
0,712
0,779
0,650
0,477

Źródło: badania własne.

16

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa
2007, s. 317.
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Tabela 4. Wynik analizy czynnikowej dla wartości samorealizacyjnych
Wartości

Zasady życiowe

CZYNNIK 1
własnych zdolności/ talentów bez względu na to, czy
Samourzeczywistnienie Rozwójmogą
przynieść one korzyści materialne, czy nie
Równy
dostęp
wszystkich obywateli do służby zdrowia/ eduRówność
kacji/ urzędów
Bogactwo doznań/
Poszukiwanie wciąż nowych wyzwań/ celów życiowych
zmiana/ przygoda
Zaspokojenie potrzeb
Zdobycie grona dobrych przyjaciół
emocjonalnych
Ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań w pracy
Kreatywność
zawodowej i życiu prywatnym
Niezależność/ samoBycie samodzielną osobą/ niezależną od innych
dzielność
CZYNNIK 2
Czerpanie
z życia tyle przyjemności, ile się da,
Przyjemność
i nieprzejmowanie się niczym
Spontaniczność
Czynienie tego, na co akurat ma się ochotę
Wypełnianie
przez człowieka tylko tych obowiązków, które
Autonomia
sam uznaje za słuszne
Niezwiązanie
Brak zobowiązań w życiu
CZYNNIK 3
Angażowanie się w działalność różnych organizacji społeczPartycypacja
nych, stowarzyszeń, związków, fundacji, inicjatyw obywatelskich, sąsiedzkich itp.
Udział w każdych wyborach politycznych (prezydenckich, do
Demokracja
Sejmu i Senatu, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego) i referendach
Autonomia
Ograniczone zaufanie do poglądów tzw. autorytetów

Ładunek

0,721
0,718
0,583
0,582
0,581
0,558

0,816
0,783
0,474
0,468

0,753
0,679
0,514

Źródło: badania własne.

Wyłonione czynniki zostały następnie poddane analizie rzetelności skali
metodą α Cronbacha. Okazało się, że skale mogą zostać zbudowane bez zastrzeżeń tylko na podstawie pierwszych czynników z obu zbiorów wartości.
α Cronbacha czynnika pierwszego wartości akceptacji i obowiązku wyniósł
0,7478, a α Cronbacha czynnika pierwszego wartości samorealizacyjnych osiągnął poziom 0,7329. Dodatkowe symulacje pokazały, że wykluczając z czynnika
drugiego wartości samorealizacyjnych „niezwiązanie” i „autonomię II”, zostanie
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osiągnięty poziom rzetelności skali w wysokości 0,7359. Na podstawie powyższych wyników przy zastosowaniu metody indeksu średnich uzyskano trzy trafne
i rzetelne (w wymiarze spójności) skale pomiarowe:
1. Skala akceptacji i obowiązku.
2. Skala samorealizacji.
3. Skala samorealizacji hedonistycznej.
Utworzenie powyższych skal umożliwiło przeprowadzenie segmentacji
a priori w nawiązaniu do koncepcji typów moralności Helmuta Klagesa, który
wyróżnia pięć ich rodzajów: konwencjonaliści, preferujący w większym stopniu
wartości akceptacji i obowiązku niż wartości samorealizacyjne; realiści, dokonujący syntezy obu zbiorów wartości idealiści, popierający wartości samorealizacyjne w większym zakresie niż wartości akceptacji i obowiązku; zrezygnowani,
odrzucający oba typy wartości oraz hedomaterialiści – zrezygnowani, akcentujący ważność wartości hedonistycznych. Przeprowadzona według powyższej logiki
segmentacja wskazuje, że największy segment w społeczeństwie polskim tworzą
realiści, do którego przynależy 47% Polaków w wieku 15 lat i więcej. Dokonują
oni wspomnianej wyżej syntezy wartości akceptacji i obowiązku oraz wartości
samorealizacyjnych. Oznacza to, że żaden z typów wartości nie jest odrzucany
– wartości tradycyjne łączą się z wartościami nowymi, te ostatnie nie zastępują starych w prosty sposób, nie dokonuje się zwyczajna rekonstrukcja wartości. Drugim segmentem, pod względem wielkości, jest segment idealistów – do
niego należy około 24% Polaków. Idealiści zdecydowanie mniej cenią wartości
akceptacji i obowiązku, zastępując je wartościami samorealizacyjnymi. W tym
przypadku następuje faktyczna rekonstrukcja wartości – nowe zastępują stare.
Kolejny segment tworzą konwencjonaliści – do niego należy około 20% Polaków. Konwencjonaliści mniej cenią wartości samorealizacyjne, pozostając wiernymi wartościom tradycyjnym – akceptacji i obowiązku. Pozostałe segmenty są
znacznie mniejsze – około 1/10 Polaków należy do zrezygnowanych i hedomaterialistów (odpowiednio 6% i 3%). Reprezentanci obu segmentów charakteryzują się specyﬁczną pustką moralną – oba zbiory wartości – wartości akceptacji
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i obowiązku oraz samorealizacyjne nie są dla nich ważne, brakuje im stabilnych
punktów odniesienia w ocenach moralnych, ich zachowania moralne zapewne są
uwarunkowane sytuacyjnie. Część z nich punkt oparcia próbuje znaleźć w orientacji hedonistyczno-materialistycznej. W dalszej części opracowania oba segmenty – zrezygnowanych i hedomaterialistów – zostaną połączone ze względu na
niską liczebność w próbie segmentu hedomaterialistów, co ogranicza możliwości wnioskowania statystycznego. Połączony segment będzie określany mianem
„zrezygnowanych” (ze względu na ich liczebną przewagę w segmencie).
Reprezentanci segmentów moralności różnią się między sobą ze względu na
szczegółowe poglądy moralne, uznawane wartości, wyznaczane sobie cele życiowe itp. Odmiennie zapatrują się między innymi na kwestię „konﬂiktu” pomiędzy traktowaniem pracy zawodowej instrumentalnie (mierzone stwierdzeniem
„praca zawodowa służy tylko zarabianiu pieniędzy i niczemu więcej – gdybym
nie musiał(-a) zarabiać pieniędzy, nie pracował(-a)bym zawodowo”) a autotelicznie („praca zawodowa pozwala człowiekowi się rozwijać oraz czuć się spełnionym
i zadowolonym z życia – nawet gdybym nie musiał(-a) zarabiać pieniędzy, to
i tak pracował(-a)bym zawodowo”). Większość reprezentantów poszczególnych
segmentów moralności (poza zrezygnowanymi) traktuje pracę autotelicznie, podobnie jak ma to miejsce w skali ogólnospołecznej. Widoczne są jednak pewne
zróżnicowania. Podczas gdy 76% realistów, 72% idealistów i 68% konwencjonalistów charakteryzuje się autotelicznym podejściem do pracy zawodowej, to
odsetek takich osób wśród zrezygnowanych wynosi zaledwie 42%. W największym stopniu zorientowani autotelicznie są realiści – tego typu osób wśród nich
jest statystycznie istotnie więcej niż wśród konwencjonalistów. Orientacja instrumentalna w największym zakresie charakteryzuje konwencjonalistów (30%)
i zrezygnowanych (31%), w najmniejszym realistów (21%).
Reprezentanci poszczególnych segmentów inaczej zapatrują się na szczegółowe kwestie moralne. Dotyczy to między innymi kwestii roli opinii tzw. autorytetów, wierności swoim zasadom postępowania oraz kryteriów rozstrzygania,
co jest dobre, a co jest złe. Większość Polaków uważa, że ludzie dorośli powinni
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częściowo przyjmować opinie autorytetów, a częściowo wyrabiać sobie własne
zdanie o tym, co jest dobre, a co złe (55%). Wśród Polaków przeważa zatem postawa syntetyzująca, jakkolwiek należy podkreślić, że 1/3 z nich uważa, że ludzie
dorośli powinni wyrabiać sobie własne zdanie. Tylko 1/10 Polaków jest gotowa
zdać się na opinie autorytetów. Reprezentanci poszczególnych segmentów moralności charakteryzują się podobnymi postawami wobec autorytetów. Jedynym
wyjątkiem, na który warto zwrócić uwagę, jest segment idealistów – aż 41% jego
reprezentantów zgadza się ze stwierdzeniem, że ludzie dorośli powinni wyrabiać
sobie własne zdanie o tym, co jest dobre, a co złe. W przypadku pozostałych
segmentów stwierdza się niższe odsetki poparcia tego poglądu (realiści – 33%,
konwencjonaliści – 29% i zrezygnowani – 24%).
Podobne zróżnicowania widoczne są w przypadku deklaracji dotyczących
wierności zasadom swojego postępowania. W przekroju ogólnospołecznym przeważa pogląd, że nie należy wiązać swego postępowania z określonymi z góry
zasadami, ale powinno się w zależności od sytuacji znajdować właściwe sposoby
postępowania i zachowania (64%). W największym stopniu z powyższą opinią
zgadzają się idealiści (71%), co ze statystycznego punktu widzenia odróżnia ich
od konwencjonalistów (59%), którzy w najszerszym zakresie popierają pogląd,
że należy mieć wyraźne zasady postępowania i nigdy od nich nie odstępować
(36%). Z tą zasadą w najmniejszym stopniu zgadzają się zrezygnowani (22%).
W porównaniu z pozostałymi segmentami idealiści w najszerszym zakresie
opowiadają się za relatywizmem moralnym – 3/4 z nich uważa, że to, czym jest
dobro i zło, powinno być wewnętrzną sprawą każdego człowieka. Ogół Polaków
pod tym względem jest bardziej podzielony – ponad połowa (57%), podobnie
jak idealiści, popiera zasadę indywidualnego oceniania przez człowieka, co jest
dobrem, a co złem. Jednocześnie ok. 1/5 Polaków (obie grupy) ocenę, co jest dobre, a co złe, chciałoby raczej powierzyć społeczeństwu (21%) lub prawu Bożemu (17%). Uzależnienie kryteriów rozstrzygania, co jest dobre, a co złe, od woli
człowieka w najmniejszym stopniu popierają zrezygnowani – 39% (konwencjonaliści – 50%, realiści – 55%). Ku prawom Bożym jako kryteriom rozstrzygania,
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co jest dobre, a co złe w największym stopniu zwracają się konwencjonaliści
– 28%, w najmniejszym idealiści – 9% (realiści – 17%, zrezygnowani – 11%).
Z kolei rolę decydenta o dobru i złu najchętniej przypisują społeczeństwu zrezygnowani (41%), co ich statystycznie odróżnia od wszystkich pozostałych segmentów (konwencjonaliści – 18%, realiści – 24%, idealiści – 13%).
Reprezentanci poszczególnych segmentów moralności różnią się między
sobą pod względem stopnia rygoryzmu moralnego. W skali ogólnospołecznej
Polacy akceptują przede wszystkim stosowanie środków antykoncepcyjnych
(58% respondentów uważa, że jest to zachowanie dopuszczalne, 12% jest zdania
przeciwnego), przedmałżeńskie stosunki seksualne (49% respondentów za „dopuszczalnością” zachowania, 19% przeciw) oraz rozwody (32% respondentów
za, 16% przeciw). W przypadku każdego z powyższych zachowań odsetek osób
uważających dane zachowanie za dopuszczalne przewyższa odsetek osób uznających to zachowanie za niedopuszczalne. W przypadku pozostałych zachowań
odsetek respondentów oceniających takie zachowania, jak: eutanazja, homoseksualizm, prostytucja, przerywanie ciąży, zdradzanie współmałżonka/ partnera za
niedopuszczalne znacznie przewyższa odsetek respondentów skłaniających się
do uznania dopuszczalności tego typu zachowań. Należy jednak zauważyć, że
wszystkie te zachowania (z wyjątkiem zdrady małżeńskiej) są oceniane jako dopuszczalne przez 1/10–1/5 respondentów (tabela 5).
Najsilniejszym rygoryzmem moralnym charakteryzują się konwencjonaliści.
Niemal we wszystkich przypadkach (wyjątkiem jest zdrada małżeńska) odsetek
konwencjonalistów uznających dane zachowanie za dopuszczalne jest najniższy
w porównaniu z pozostałymi segmentami, przy czym różnice te najczęściej są
statystycznie istotne.
Na drugim biegunie rygoryzmu moralnego są idealiści. Zwykle odsetek idealistów uznających dane zachowanie za dopuszczalne jest 2–3 razy wyższy od
odsetka konwencjonalistów wyrażających podobny pogląd. Eutanazję dopuszcza
10% konwencjonalistów, ale 21% idealistów. Homoseksualizm dopuszcza 11%
konwencjonalistów, odsetek osób reprezentujących podobny pogląd wśród ide-
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alistów wynosi 32%. Prostytucję uznaje za zachowanie dopuszczalne 7% konwencjonalistów i 20% idealistów. W przypadku przerywania ciąży proporcja ta
wynosi 5% do 18%. Stosunkowo w najmniejszym stopniu oba segmenty różnią
się między sobą w poglądach na temat dopuszczalności przedmałżeńskich stosunków seksualnych, rozwodów i stosowania środków antykoncepcyjnych, ale
i tak różnice są statystycznie istotne.
Tabela 5. Rygoryzm moralny w podziale na segmenty moralności (w %).
↑/↓ wartość statystycznie istotnie
wyższa/ niższa niż w porównywanym
segmencie
1

N=

Ogółem KonwencjoRealiści
naliści

Idealiści Zrezygnowani

2

3

4

5

6

1000

203

473

238

85

68↑k,r

58

Stosowanie środków antykoncepcyjnych
dopuszczalna

58

47↓r,i

58↑k↓i

zależy
niedopuszczalna

27

28↑z

30↑i,z

22↓r

13↓k,r

12

21↑r,i

9↓k,z

6↓k,z

nie wiem

25↑r,i

4

4

3

3

5

47↑k↓i

63↑k,r,z

45↓i

Przedmałżeńskie stosunki seksualne
dopuszczalna

49

zależy

26

26

31↑i

18↓r

27

niedopuszczalna

19

32↑r,i,z

18↓k↑i

11↓k,r

19↓k

6

4

5

7

9

43↑k,r

46↑k,r

nie wiem

38↓r,i

Rozwody
dopuszczalna

32

26↓i,z

27↓i,z

zależy

50

46↓r↑z

58↑k,i,z

44↓r

33↓k,r

niedopuszczalna

16

27↑r,i

13↓k

12↓k

17

nie wiem

2

2

3

1

4

Homoseksualizm/ związki osób tej samej płci
dopuszczalny

20

11↓r,i

18↑k↓i

32↑k,r,z

18↓i

zależy

18

15

19

14↓z

25↑i

niedopuszczalny

58

67↑r,i,z

58↓k↑i

49↓k,r

54↓k

nie wiem

5

7

5

5

4
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5

6

25↑k,r

Eutanazja (skracanie życia nieuleczalnie choremu)
dopuszczalna

14

10↓i,z

10↓i,z

21↑k,r

zależy

41

35↓r

44↑k

43

34

niedopuszczalna

41

53↑r,i,z

42↓k↑i

31↓k,r

35↓k

nie wiem

4

3

4

5

7

Prostytucja
dopuszczalna

13

7↓i,z

11↓i

20↑k,r

19↑k

zależy

21

16↓i,z

20↓z

24↑k

31↑k,r

niedopuszczalna

62

72↑i,z

66↑i

52↓k,r

47↓k

nie wiem

4

4

3

4

5

Przerywanie ciąży
dopuszczalna

10

5↓i,z

8↓i

18↑k,r

12↑k

zależy

49

40↓i,z

48

55↑k

55↑k

niedopuszczalna

40

55↑r,i,z

41↓k↑i

26↓k,r

32↓k

nie wiem

2

0

3

1

4
9↑r

Zdradzanie współmałżonka/ partnera
dopuszczalna

4

5

3↓i,z

6↑r

zależy

15

14

14

15

20

niedopuszczalna

77

80↑z

79↑z

75

65↓k,r

nie wiem

4

2

4

4

6

Źródło: badania własne.

Realiści pod względem rygoryzmu moralnego znajdują się pomiędzy konwencjonalistami i idealistami, bliżej im jednak do konwencjonalistów niż idealistów. W większym stopniu niż konwencjonaliści dopuszczają takie zachowania
jak homoseksualizm, przedmałżeńskie stosunki seksualne i stosowanie środków
antykoncepcyjnych. W porównaniu z idealistami wszystkie zachowania – bez
wyjątku – oceniają w mniejszym zakresie jako dopuszczalne (różnice statystycznie istotne). Zrezygnowanym wyraźnie najbliżsi są idealiści, jakkolwiek w porównaniu z pozostałymi segmentami ich preferencje nie układają się w tak jednolity wzór. W podobnym zakresie, co idealiści uznają dopuszczalność eutanazji,
prostytucji, przerywania ciąży, rozwodów i zdrady współmałżonka/ partnera, ale
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jednocześnie statystycznie istotnie rzadziej niż idealiści popierają dopuszczalność
homoseksualizmu i przedmałżeńskich stosunków seksualnych, pod tym względem są bardziej podobni do realistów niż idealistów.
Interesujące zróżnicowania pomiędzy segmentami pokazuje analiza odpowiedzi respondentów na pytanie o czynniki warunkujące udane życie.
Tabela 6. Koncepcja udanego życia w podziale na segmenty moralności (w %)
↑/↓ wartość statystycznie istotnie
wyższa/ niższa niż w porównywanym
Ogółem
segmencie
N=
1000
Szczęśliwe życie w rodzinie, miłości,
70
przyjaźni
Uporządkowane, spokojne życie, bez
27
niespodzianek
Życie w dostatku, dobrobycie
25
Spełnienie w karierze zawodowej
24
Życie przyjemne i wesołe
22
Dochowanie wierności swoim poglądom
22
i ideałom
Życie zgodne z wiarą religijną
21
Wypełnienie obowiązków wobec swojej
19
rodziny i kraju
Zdobycie indywidualności, własnego
12
stylu, umiejętności bycia sobą
Życie pełne zmian i przygód
8
Czynienie tego, na co akurat ma się
7
ochotę
Bogactwo wrażeń, zakosztowanie
4
wszystkiego choćby za cenę przykrości
Życie bez zobowiązań
4

Konwencjonaliści

Realiści

Idealiści Zrezygnowani

203

473

239

85

75↑i,z

75↑i,z

65↓k,r↑z

38↓k,r,i

35↑i

28↑i

19↓k,r

28

23↓i
16↓i
17↓r

20↓i
22↓i
24↑k

37↑k,r,z
31↑k,r
23

22↓i
25
18

16↓r

25↑k

23

17

31↑i

24↑i

8↓k,r,z

20↑i

25↑i

21↑i

11↓k,r

18

5↓r,i

11↑k↓i

21↑k,r,z

8↓i

8

7

11

9

4↓i

5↓i

12↑k,r

7

2↓i,z

4↓z

5↑k↓z

13↑k,r,i

3

3

6

2

Źródło: badania własne.

W przekroju ogólnospołecznym udane życie Polacy uzależniają przede
wszystkim od „szczęśliwego życia w rodzinie, miłości i przyjaźni” (70%). Ten
czynnik dystansuje pozostałe, na drugim miejscu rankingu z 27% wskazań znajduje się „uporządkowane, spokojne życie, bez niespodzianek”, na kolejnych miej-

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań...

131

scach – „życie w dostatku, dobrobycie” (25% wskazań) oraz „spełnienie w karierze zawodowej” (24%). Środkową część rankingu zajmują: „życie przyjemne
i wesołe”, „dochowanie wierności swoim poglądom i ideałom”, „życie zgodne
z wiarą religijną” oraz „wypełnienie obowiązków wobec swojej rodziny i kraju”
– warunki udanego życia poparte przez co najmniej 1/5 respondentów. Pozostałe
czynniki w skali ogólnospołecznej mają mniejsze znaczenie.
„Szczęśliwe życie w rodzinie, miłości, przyjaźni” jako warunek udanego życia uznają przede wszystkim konwencjonaliści i realiści. Na przeciwnym biegunie znajdują się zrezygnowani, których odsetek uznających ten czynnik za warunek udanego życia jest dwa razy niższy od odsetka wśród konwencjonalistów
i realistów. W stosunku do zrezygnowanych konwencjonaliści różnią się również
w pojmowaniu ważności dla udanego życia „bogactwa wrażeń, zakosztowania
wszystkiego choćby za cenę przykrości”. Popierających taki warunek wśród konwencjonalistów znajduje się zaledwie 2%, wśród zrezygnowanych – ponad sześć
razy więcej (13%). Największe zróżnicowania występują tak jak w dotychczasowej analizie pomiędzy konwencjonalistami a idealistami. Konwencjonaliści
w statystycznie istotnie większym zakresie niż idealiści uznają ważność takich
czynników udanego życia, jak: „uporządkowane, spokojne życie, bez niespodzianek”, „życie zgodne z wiarą religijną” oraz „wypełnianie obowiązków wobec
swojej rodziny i kraju”. Z kolei idealiści częściej popierają takie warunki udanego życia, jak: „życie w dostatku i dobrobycie”, „spełnienie w karierze zawodowej”, „zdobycie indywidualności, własnego stylu, umiejętności bycia sobą” czy
też „czynienie tego, na co akurat ma się ochotę”. Realiści ze swoimi poglądami
pozycjonują się pomiędzy konwencjonalistami i idealistami, jakkolwiek należy
zauważyć, że częściej niż konwencjonaliści uważają za warunek udanego życia
„dochowanie wierności swoim poglądom i ideałom” oraz „życie przyjemne i wesołe”. Z kolei częściej niż idealiści upatrują udanego życia w „życiu zgodnym
z wiarą religijną”, „uporządkowanym, spokojnym życiu, bez niespodzianek” oraz
„wypełnieniu obowiązków wobec swojej rodziny i kraju”.

132

Grzegorz Adamczyk

Wybrane uwarunkowania przynależności do segmentów moralności
Uwarunkowania przynależności do segmentów moralności można przykładowo podzielić na cztery zasadnicze grupy: demograﬁczne, statusowe, kulturowe oraz społeczno-środowiskowe. Krótkie opracowanie nie pozwala na zajęcie
się nimi całościowo, dlatego przedstawione zostaną tylko wybrane zmienne
w ramach każdej z grup uwarunkowań. Najsilniej przynależność do segmentów
moralności różnicują uwarunkowania demograﬁczne, statutowe oraz kulturowe
– tutaj mierzone autodeklaracją wiary religijnej oraz siłą religijności. Dopiero
w dalszej kolejności pewne związki z przynależnością do poszczególnych segmentów moralności tworzą wybrane zmienne społeczno-środowiskowe (gęstość
rodzinnych i pozarodzinnych sieci społecznych oraz styl wychowania rodziców). Wybór powyższych typów uwarunkowań do analiz nie jest przypadkowy.
Zmienne demograﬁczne i statusowe stanowią tradycyjny przedmiot dociekań
socjologów prowadzących badania ilościowe. Uwarunkowania kulturowe dotykają ważnych kwestii obecnego osłabienia więzi pomiędzy religią a moralnością.
Uwarunkowania społeczno-środowiskowe wiążą się z zagadnieniem pomostowego kapitału społecznego (m.in. mierzonego gęstością pozarodzinnych sieci społecznych), niezbędnego do budowania społeczeństwa obywatelskiego17.
Reprezentanci poszczególnych segmentów moralności różnicują się między
sobą w znacznym stopniu ze względu na cechy demograﬁczne (tabela 7).

17

Zob.: M. Adamczyk, Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce, maszynopis rozprawy doktorskiej, Lublin 2009, s. 127–128.
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Tabela 7. Uwarunkowania demograﬁczne przynależności do segmentów moralności
↑/↓ wartość statystycznie
istotnie wyższa/ niższa
niż w porównywanym
segmencie

Ogółem

Konwencjonaliści

Realiści

Idealiści

Zrezygnowani

N=

1000

203

473

238

85

47
53

54↑k
46↓k

53↑k
48↓k

5↓i
10↓i
9
21↑k
18↑i
18
20↓k↑i

13↑k,r
20↑k,r,z
12↑k
16
12↓r
16
11↓k,r,z

10↑k
7↓i
12↑k
13
20
14
24↓k↑i

Płeć
Mężczyźni
Kobiety

48
52

39↓i,z
61↑i,z

15–18 lat
19–24 lata
25–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60 lat i więcej

7
11
9
17
15
18
22

3↓i,z
6↓i
5↓i,z
11↓r
12
21
41↑r,i,z

Wiek

Źródło: badania własne.

Okazuje się, że segmenty idealistów i zrezygnowanych w porównaniu z
segmentem konwencjonalistów to segmenty typowo męskie. Ponad połowę reprezentantów segmentów idealistów i zrezygnowanych stanowią mężczyźni, ich
odsetek wśród konwencjonalistów wynosi zaledwie 39%. Segment konwencjonalistów jest zdecydowanie najstarszy wiekowo. Ponad 40% konwencjonalistów
jest w wieku 60 lat i więcej, wśród realistów odsetek osób w takim wieku jest
dwukrotnie niższy (20%), wśród idealistów – blisko czterokrotnie niższy (11%),
a wśród zrezygnowanych ponad połowę niższy (24%). O odwrotnych zależnościach można mówić w przypadku najmłodszych reprezentantów poszczególnych
segmentów. 1/3 idealistów to osoby w wieku 15–24 lata. Wśród konwencjonalistów takich osób jest zaledwie 9%, wśród realistów 15%, a wśród zrezygnowanych 17%. Średnia wieku konwencjonalistów wynosi 57 lat, realistów – 47 lat,
idealistów – 39 lat i zrezygnowanych 48 lat.
Podobnie jak demograﬁa, również status społeczno-ekonomiczny różnicuje
przynależność do poszczególnych segmentów (tabela 8).
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Tabela 8. Status społeczno-ekonomiczny a przynależność do segmentów moralności
↑/↓ wartość statystycznie istotnie wyższa/
niższa niż w porównywanym segmencie
N=

Ogółem
1000
23
27
36
14

Konwencjonaliści

Realiści

203
473
Wykształcenie
33↑r,i
18↓k,z
29
30↑i
30↓i
36
8↓r,i
16↑k

Idealiści

Zrezygnowani

238

85

21↓k
21↓r
41↑k
16↑k

28↑r
25
38
8

Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Pozycja zawodowa
Pracownicy umysłowi
Robotnicy
Rolnicy
Studenci/ uczniowie
Emeryci/ renciści
Niepracujący czasowo
lub stale

24
22
7
11
23

12↓r,i
18↓r
13↑r,i
7↓i
40↑r,i,z

27↑k,z
25↑k
5↓k,z
7↓i
22↓k↑i

31↑k,z
19
2↓k,z
23↑k,r,z
14↓k,r

16↓r,i
22
15↑r,i
12↓i
20↓k

12

10

14

11

14

poniżej 1500 zł
1500–2499 zł
2500–3499 zł
3500–4499 zł
4500 zł i więcej

Dochód netto gospodarstwa domowego
15
18
14↓z
21
18
14↓z
31
27↑r,i
19↓k
14
11
15
19
12↓r,i
21↑k

12↓z
12↓z
18↓k
16
20↑k

28↑r,i
28↑r,i
25
8
15

Źródło: badania własne.

Najwięcej osób z najniższym wykształceniem – podstawowym – znajduje się
wśród konwencjonalistów – 1/3 z nich ma wykształcenie podstawowe, podczas
gdy wśród realistów i idealistów osoby z takim wykształceniem stanowią około
1/5 segmentu. Stosunkowo duże nasycenie osobami z wykształceniem podstawowym występuje w segmencie zrezygnowanych – 28%, co jest odsetkiem statystycznie istotnie wyższym od odsetka osób z wykształceniem podstawowym
wśród realistów. Osoby z wykształceniem wyższym obejmują po 16% segmentu idealistów i realistów – odsetek ten jest dwukrotnie wyższy od odsetka osób
z wykształceniem wyższym wśród konwencjonalistów. Odsetek osób z wykształ-
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ceniem średnim jest również wyższy wśród idealistów niż konwencjonalistów.
Na skali wykształcenia od 1 do 4, gdzie 1 oznacza wykształcenie podstawowe,
a 4 wykształcenie wyższe najwyżej plasują się segmenty idealistów i realistów ze
średnią 2,5. Przeciętne wykształcenie zrezygnowanych wynosi 2,2, zaś konwencjonalistów 2,1.
Powyższe wyniki znajdują odzwierciedlenie w analizie zróżnicowań pozycji zawodowej pomiędzy poszczególnymi segmentami. Najwięcej pracowników
umysłowych znajduje się wśród idealistów (31%) oraz realistów (27%). Odsetek
ten wśród konwencjonalistów wynosi zaledwie 12%, a wśród zrezygnowanych
16%. Realiści to również segment robotniczy – 25% reprezentantów tego segmentu pracuje na stanowiskach robotniczych, podczas gdy wśród konwencjonalistów robotników znajduje się zaledwie 18%. Rolników można spotkać przede
wszystkim wśród reprezentantów segmentu konwencjonalistów i zrezygnowanych – stanowią oni 13% i 15% reprezentantów obu segmentów. Rolników
wśród reprezentantów realistów i idealistów jest nawet kilkukrotnie mniej. Studentów i uczniów można napotkać przede wszystkim wśród idealistów – blisko
1/4 z nich to studenci i uczniowie, których w segmencie zrezygnowanych jest
blisko dwukrotnie mniej, a wśród realistów i konwencjonalistów ponad trzy razy
mniej. Konwencjonaliści spośród wszystkich segmentów charakteryzują się najwyższym odsetkiem emerytów/ rencistów – 40% reprezentantów tego segmentu
pobiera rentę lub emeryturę.
Pod względem miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego najzamożniejszymi segmentami są realiści i idealiści – z jednej strony tylko 28%
realistów i 24% idealistów dysponuje dochodem netto gospodarstwa domowego poniżej 2500 zł miesięcznie. Odsetek ten wśród zrezygnowanych wynosi aż
56%. Z drugiej strony ok. 1/5 realistów i 1/5 idealistów cieszy się dochodem
netto gospodarstwa domowego w wysokości przynajmniej 4500 zł miesięcznie.
Wśród konwencjonalistów takich osób jest blisko dwukrotnie mniej. Przeciętny
miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego konwencjonalistów wynosi
2783 zł, zaś zrezygnowanych – 2763 zł. Na drugim biegunie „zamożności” znaj-
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dują się realiści, dysponujący przeciętnym miesięcznym dochodem netto gospodarstwa domowego w wysokości 3282 zł, oraz idealiści z dochodem 3459 zł.
Przynależność do poszczególnych segmentów moralności w bardzo dużym
zakresie różnicuje autodeklaracja wiary religijnej (tabela 9).
Tabela 9. Autodeklaracja wiary religijnej a przynależność do segmentów moralności
↑/↓ wartość statystycznie
istotnie wyższa/ niższa
niż w porównywanym
segmencie
N=
Głęboko wierzący(-a)
Wierzący(-a)
Niezdecydowany(-a), ale
przywiązany(-a) do tradycji religijnej
Obojętny(-a)/ niewierzący(-a)

Ogółem

Konwencjonaliści

Realiści

Idealiści

Zrezygnowani

1000
8
70

203
17↑r,i
74↑i

473
7↓k↑i
78↑i

238
3↓k,r
58↓k,r

85
8↓k
52↓k,r

14

7↓i

11↓i

24↑k,r

22↑k,r

7

3↓i

4↓i

14↑k,r

15↑k,r

Źródło: badania własne.

Blisko 1/5 konwencjonalistów deklaruje, że są głęboko wierzący. Osób takich wśród reprezentantów pozostałych segmentów jest znacząco mniej – wśród
realistów i zrezygnowanych dwa razy mniej, a wśród idealistów około pięciu razy
mniej. Po około 3/4 konwencjonalistów i realistów określa siebie jako osoby
wierzące, takich osób wśród idealistów i zrezygnowanych jest tylko nieco ponad
połowę. Segmenty idealistów i zrezygnowanych bez wątpienia w najmniejszym
stopniu przywiązują wagę do wiary religijnej. Blisko po 1/4 idealistów i zrezygnowanych deklaruje, że są niezdecydowani, jakkolwiek przywiązani do tradycji
religijnej. Kolejne 14–15% idealistów i zrezygnowanych określa siebie jako osoby obojętne/ niewierzące. Ogółem ponad 1/3 reprezentantów każdego z obu
segmentów można określić jako dystansujących się od wiary religijnej. Osób takich wśród konwencjonalistów i realistów jest ponad dwa razy mniej, przy czym
odsetek osób deklarujących obojętność w kwestiach wiary jest marginalny.
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Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w wynikach dotyczących religijności18 (tabela 10).
Tabela 10. Religijność a przynależność do segmentów moralności
↑/↓ wartość statystycznie istotnie wyższa/
niższa niż w porównywanym segmencie
N=
Bardzo silna
Silna
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba
Żadna

Ogółem

Konwencjonaliści

Realiści

Idealiści

Zrezygnowani

1000
4
46
16
16
15
3

203
6↑i
55↑i,z
13
15
9↓i,z
4

473
3
51↑i,z
19↑i
15↓i
11↓i
2↓z

238
2↓k
33↓k,r
13↓r
21↑r
27↑k,r
4

85
6
28↓k,r
18
18
18↑z
8↑r

Źródło: badania własne

Ponad połowę konwencjonalistów i realistów charakteryzuje co najmniej
silna religijność. Wśród idealistów i zrezygnowanych takie osoby stanowią około
1/3 segmentu. Występuje również tendencja odwrotna. Podczas gdy osoby deklarujące słabą, bardzo słabą lub żadną religijność stanowią po około 1/4 segmentu
konwencjonalistów i realistów, to w przypadku idealistów takie osoby obejmują
ponad połowę segmentu, a wśród zrezygnowanych nieco mniej niż połowę.
Zasięg rodzinnych i pozarodzinnych sieci społecznych19 różnicuje przynależność do segmentów moralności w znacznie mniejszym stopniu niż autodeklaracja wiary religijnej i religijność. Zauważa się jedynie, że gęste rodzinne sie18
Zastosowano uproszczony pomiar religijności bazujący tylko na deklaracji respondentów
dotyczącej częstotliwości uczestniczenia w nabożeństwach i Mszach św.
19
Pomiar gęstości rodzinnych sieci społecznych dokonany został przy użyciu pytania o częstotliwość kontaktu w ciągu ostatnich 3 miesięcy z najbliższą rodziną/ krewnymi, którzy żyją
poza gospodarstwem domowym respondenta. Przy pomiarze gęstości pozarodzinnych sieci
społecznych zastosowano pytanie o częstotliwość kontaktu z: sąsiadami; osobami znanymi
z pracy lub szkoły, z którymi rozmawia się na inne tematy niż praca lub szkoła; osobami znanymi poprzez dzieci lub żonę/ męża lub pozostałą rodzinę; osobami znanymi z kościoła lub
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ci społeczne sprzyjają przede wszystkim przynależności do segmentu realistów
– 31% osób tworzących ten segment deklaruje gęste sieci rodzinne, podczas
gdy w przypadku idealistów i zrezygnowanych takich osób jest znacznie mniej
(idealiści – 19%, zrezygnowani – 18%). Z kolei bardzo rzadkie rodzinne sieci
społeczne częściej wiążą się z przynależnością do segmentów konwencjonalistów
i idealistów niż do segmentu realistów. Około 1/5 segmentu konwencjonalistów
i idealistów charakteryzuje się bardzo rzadkimi rodzinnymi sieciami społecznymi, w przypadku realistów takich osób jest dwa razy mniej. Ponad 3/4 konwencjonalistów to osoby tworzące rzadkie lub bardzo rzadkie pozarodzinne sieci
społeczne. W przypadku pozostałych segmentów takich osób jest znacznie mniej
– około 2/3 reprezentantów segmentów realistów i idealistów to osoby tworzące
rzadkie lub bardzo rzadkie pozarodzinne sieci społeczne. Wśród zrezygnowanych
jest ich jeszcze mniej – 58%.
Nieco większe zróżnicowania pomiędzy segmentami występują w odniesieniu do stylu wychowania w rodzinie pochodzenia. Pomiar bazował na skalach
demokratycznego, autokratycznego, liberalno-kochającego i liberalno-niekochającego stylu wychowania20. Największe zróżnicowania zauważa się pomiędzy
segmentami konwencjonalistów i idealistów z jednej strony a segmentami idealistów i zrezygnowanych z drugiej. Ponad 40% konwencjonalistów i realistów
to osoby, które deklarują demokratyczny styl wychowania matki w swoim domu
rodzinnym („bardzo demokratyczny” i „raczej demokratyczny” łącznie). Wśród
idealistów osób takich jest o 10 punktów procentowych więcej. Z kolei wśród
zrezygnowanych osób, deklarujących demokratyczny styl wychowania matki,
znajduje się zaledwie 15%. Podobne zależności stwierdza się w przypadku demokratycznego stylu wychowania ojca. Około 1/3 konwencjonalistów i realistów uznaje styl wychowania swojego ojca za bardzo lub raczej demokratyczny,
innego miejsca kultu religijnego; osobami znanymi dzięki stronom internetowym i blogom;
osobami znanymi ze wspólnego uprawiania sportu lub hobby, przyjaciółmi.
20

Zob.: M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny
własnej, Warszawa 2001.
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takich osób wśród idealistów jest ponad 40%, a wśród zrezygnowanych tylko
16%. Pozostałe style wychowania nie różnicują przynależności do segmentów
moralności w zakresie godnym uwagi. Jedyna poważniejsza różnica dotyczy liberalno-kochającego stylu wychowania matki – 11% idealistów deklaruje taki styl
wychowania, wśród realistów odsetek ten wynosi 6%.

Zakończenie
Jak pokazały wyniki zaprezentowanych analiz, Polaków w wieku 15 lat i więcej można przyporządkować do czterech segmentów moralności – konwencjonalistów, realistów, idealistów i zrezygnowanych. Konwencjonalistów w największym stopniu cechuje moralność nomocentryczna, w większym zakresie preferują
wartości akceptacji i obowiązku niż wartości samorealizacyjne. Na drugim biegunie znajdują się idealiści, skłaniający się do moralności autocentrycznej, uznający wartości samorealizacyjne za ważniejsze niż wartości akceptacji i obowiązku. Pomiędzy konwencjonalistami a idealistami znajdują się realiści – próbują
dokonywać syntezy pomiędzy moralnością nomocentryczną i autocentryczną,
oceniają za ważne zarówno wartości akceptacji i obowiązku, jak i samorealizacyjne. Przeciwieństwem realistów są zrezygnowani, którzy oba typy wartości
odrzucają. Brakuje im stałych odniesień, w związku z tym ich wybory moralne
są uwarunkowane sytuacyjnie. Największy liczebnie segment tworzą realiści, do
których zalicza się blisko połowa polskiego społeczeństwa (47%). Drugi co do
wielkości jest segment idealistów, obejmujący 24% populacji. Niewiele mniejszy
jest segment konwencjonalistów, do którego należy 20% Polaków. Najmniejszy
segment tworzą zrezygnowani – 9% populacji (w tym 1/3 to zrezygnowani silnie
nacechowani orientacją hedonistyczno-materialistyczną).
Poszczególne segmenty różnią się między sobą ze względu na szczegółowe
kwestie moralne. Idealiści w większym stopniu niż reprezentanci pozostałych
segmentów uważają, że ludzie sami powinni wyrabiać sobie zdanie, co jest dobre, a co złe, i nie polegać na opiniach autorytetów. Częściej opowiadają się
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za relatywizmem moralnym, uznają rozstrzyganie, co jest dobrem, a co złem
za wewnętrzną sprawę każdego człowieka. Konwencjonaliści pod tym względem
częściej skłaniają się ku prawom Bożym jako ostatecznemu kryterium dobra
i zła, zaś zrezygnowani chcieliby widzieć w takiej roli społeczeństwo. Konwencjonaliści częściej niż idealiści opowiadają się za bezwzględną wiernością zasadom
postępowania, idealiści uważają, że postępowanie należy regulować sytuacyjnie.
Konwencjonaliści w większym stopniu niż idealiści cechują się rygoryzmem moralnym, nie akceptując takich zachowań, jak: eutanazja, homoseksualizm, prostytucja czy przerywanie ciąży. Konwencjonaliści i realiści częściej niż pozostałe
segmenty podkreślają szczęśliwe życie rodzinne jako warunek udanego życia.
Konwencjonaliści w większym zakresie do warunków udanego życia dołączają
uporządkowane, spokojne życie, zgodne z wiarą religijną, wypełnione wykonywaniem obowiązków na rzecz kraju i rodziny. Idealiści, częściej niż reprezentanci
innych segmentów, za czynniki udanego życia uznają dostatek i dobrobyt, spełnienie w karierze zawodowej, zdobycie indywidualności, własnego stylu, czynienie tego, na co ma się akurat ochotę. Zrezygnowani częściej podkreślają ważność
bogactwa wrażeń, zakosztowania wszystkiego za wszelką cenę. Zrezygnowani to
również jedyny segment reprezentujący w znaczącym zakresie instrumentalną
orientację zawodową.
Istnieją również związki pomiędzy przynależnością do poszczególnych segmentów a cechami demograﬁcznymi, statutowymi, kulturowymi i społecznośrodowiskowymi. Konwencjonaliści to segment kobiecy. Mężczyzn częściej można napotkać wśród reprezentantów idealistów i zrezygnowanych. Najstarszym
pod względem wieku jest segment konwencjonalistów (średnia wieku 57 lat),
zaś najmłodszym – segment idealistów (średnia wieku 39 lat). Realiści i idealiści są lepiej wykształceni od konwencjonalistów i zrezygnowanych. Większość
idealistów to pracownicy umysłowi i studenci/ uczniowie. Większość realistów
stanowią pracownicy umysłowi i robotnicy. Wśród konwencjonalistów najłatwiej natraﬁć na emerytów/ rencistów i rolników. Realiści i idealiści dysponują
znacznie wyższym miesięcznym dochodem netto swoich gospodarstw domo-
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wych niż konwencjonaliści i zrezygnowani (około 20–25%). Konwencjonaliści
i realiści deklarują się jako osoby wierzące i wykazują silną religijność. Idealiści
i zrezygnowani w o wiele większym zakresie dystansują się do wiary religijnej
i charakteryzują się słabą religijnością. W przypadku zrezygnowanych widoczny
jest związek pomiędzy przynależnością do tego segmentu a niedemokratycznym
stylem wychowania w domu rodzinnym.
Autor zdaje sobie sprawę z selektywności przedstawianych wątków, podyktowanej krótką formą opracowania, jak również skromnymi możliwościami
realizacji badań ogólnopolskich. Badania własne dotyczyły głównie scenariusza
przemian moralności określanego mianem rekonstrukcji wartości. Powtórzenie badań w przyszłości mogłoby dać odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście
dokonuje się rekonstrukcja wartości, czy moralność autocentryczna zastępuje
moralność nomocentryczną, czy wartości samorealizacyjne zajmują miejsce wartości akceptacji i obowiązku. Jeśli taki proces rzeczywiście ma miejsce, segment
idealistów i realistów w przyszłości powinien się powiększyć kosztem segmentu
konwencjonalistów.
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MORAL CONTROL OF THE POLISH SOCIETY IN THE LIGHT
OF SOCIOLOGICAL EXAMINATION RESULTS
Summary
As the results of the presented analyses showed, many Poles at the age of 15 and
older can be assigned to the four morality segments – conventionalists, realists, idealists
and the resigned ones. Conventionalists are characterized mainly by nomocentric morality. They prefer the values of acceptance and duty to the self-realization values. On the
other hand, there are idealists, who have a leaning towards autocentric morality, treating
self-realization values as more important than the values of acceptance and duty. Between
the conventionalists and idealists there are realists – they try to make a synthesis between
nomocentric and autocentric morality. They think both, acceptance and duty and selfrealization are important. The opposite of realists are the resigned ones who reject both
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types of the values. They lack stable reference so their moral choices are conditioned
by situations. The largest segment in numbers is composed by realists, who constitute
nearly half of the Polish society (47%). The second largest segment is the segment of
conventionalists, which entails 24% of the population. The segment of conventionalists
is not much smaller – it covers 20% of the Poles. The smallest segment are the resigned
ones – 9% of the population (in this number, 1/3 are the resigned ones showing strong
hedonistic-materialistic orientation features).
Translated by Grzegorz Adamczyk

Andrzej Bałandynowicz
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

REINTEGRACJA SPOŁECZNA SKAZANYCH
W WARUNKACH PROBACJI WSPARTA NA WARTOŚCIACH
TOŻSAMOŚCI OSOBOWEJ, SPOŁECZNEJ
I KULTUROWOCYWILIZACYJNEJ

Wstęp
Każdy wywód i każda reﬂeksja intelektualna powinny być poprzedzone systemem założeń wstępnych. Na poziomie metametodologii tworzymy tzw. paradygmaty, czyli określone tezy, pewniki, które powinny koncentrować uwagę na
sensie ich struktury, dynamiki i przekroju oraz powinny być sobie zbieżne1.

Przedzałożeniowe myślenie aksjologiczne
dotyczące procesu reintegracji społecznej
Podstawowym elementem, który chciałbym wskazać jako założenie przedwstępne do oceny, czym jest reintegracja, jaka jest jej treść i na czym polega jej
istota – jest kwestia, jak określamy to zjawisko w przestrzeni nauk interdyscyplinarnych. To będzie założenie mówiące o trzech pojęciach inteligencji: inteli1

E. Abramowski, Idee społeczne kooperatyzmu, w: E. Abramowski (red.), Rzeczpospolita
przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych, Warszawa 1986.
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gencji subiektywnej, obiektywnej i inteligencji w kategoriach tzw. myślenia
aksjologicznego, które dopiero pozwala nam przejść do zagadnień treści, istoty
badanego stanu rzeczy, w tym wypadku zagadnienia społeczno-osobowego, dotyczącego problemu, jak człowiek włącza się w struktury grupowe, w struktury
przestrzenne2.
Pojęcie inteligencji subiektywnej wiąże się z przeżywaniem określonego
problemu, pewnego stanu rzeczy na poziomie odpowiednich kompetencji osobowych3. W określonym zbiorze osób, w grupie, w społeczeństwie, państwie czy
też w narodzie – poszczególni reprezentanci artykułują swoje myśli, głoszą pewne
tezy np. dotyczące kwestii, kim jest człowiek, a także kim jest człowiek zintegrowany; taki, który jest sierotą; gdzie powinien przeżywać swój proces socjalizacji,
jaki jest, kiedy opuszcza zakład penitencjarny po odbyciu wyroku za określony
czyn inkryminowany, w jaki sposób powinien być włączony w struktury lokalne
czy w struktury życia publiczno-społecznego4. Człowiek stary, który najczęściej
w naszym społeczeństwie jest nikomu niepotrzebny, zostaje pozostawiony sam
sobie. Proces reintegracji polega na tym, żeby okres starości zyskał ten sam wymiar co okres dzieciństwa lub adolescencji młodzieńczej, czyli żeby był przeżywany w strukturach grupy czy w strukturach społecznych, na podobnym poziomie w sensie treści, istoty, czyli jakości życia5.
Myślenie subiektywne będzie zatem przynależne poszczególnym osobom.
Każdy człowiek uformowany jest poprzez swoją wiedzę i kompetencje, które
wynikają w pewnym stopniu ze znajomości problematyki stanowiącej o istocie
tej kompetencji6. Trudno, żeby na przykład premier rządu wypowiadał się na te2

F. Ebner, Słowo i realność duchowa. Fragmenty pneumatyczne, tłum. K. Skorupski, Warszawa 2006.
3

T. Gadacz, Filozoﬁa Boga XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007.

4

M. Ignaczak, Wartość rodziców a agresja interpersonalna ich synów, w: A. Frączek (red.),
Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej, Wrocław1986.
5
W. Kaczyńska, Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Warszawa 1992.
6

J. Życiński, Teizm i ﬁlozoﬁa analityczna, Kraków 1985.
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mat dewiantów seksualnych w sposób podlegający myśleniu obiektywnemu czy
aksjologicznemu. Premier wypowiadał się w rygorach właściwych dla myślenia
subiektywnego. Co należy robić z przestępcami, którzy mają skłonności do zaburzeń psychicznych? Chcę powiedzieć, że takich zaburzeń psychicznych (w sensie
zachowań seksualnych), zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Organizacji
Zdrowia (WHO), jest ponad 260 i podobnie wiele jest różnych typów zaburzeń
osobowości7.
1 stycznia 2010 roku WHO zrezygnowała z powodów materialnych z klasyﬁkacji tzw. chorób psychicznych i nazywać je będziemy od tej pory zaburzeniami osobowości, ponieważ bardzo często w tych stanach wpływ otoczenia będzie
warunkował stan zaburzonej równowagi czynności psychicznych człowieka czy
różnych struktur zaburzenia jego osobowości8. Jeżeli mamy do czynienia z dewiantem seksualnym, który popełnia czyn przestępczy, to trzeba się zastanowić
i wyartykułować, jaka struktura społeczna: instytucja, ciało czy określony podmiot, byłaby kompetentna do tego, żeby podjąć się działania leczniczego lub
resocjalizacyjnego, a następnie reintegracyjnego. Czyli najpierw – zmienić, skontrolować, a następnie włączyć tego człowieka do grupy lub społeczeństwa9.
Oczywiście wypowiedź naszego premiera na temat kastracji chemicznej jest
wypowiedzią na poziomie wiedzy, jaką posiada. Słyszymy opinie wielu ludzi,
które są często przeniesieniem wiadomości prasowych i telewizyjnych. Badania
empiryczne pokazują, że problem kompetencji odbiorców na poziomie inteligencji subiektywnej jest kształtowany przez media, czyli przez środki komunikacji masowej10.

7

B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Kraków 2000.

8

G.W. Allport, The historical background of social psychology, w: G. Lindzey, E. Aronson
(ed.). Handbook of social psychology, Vol. 1, New York 1985.
9

A.E. Szołtysek, Filozoﬁa wychowania. Ontologia. Metaﬁzyka. Antropologia. Aksjologia, Toruń 1998.
10

M. Radochoński, Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny, Rzeszów
2000.

148

Andrzej Bałandynowicz

Jak wynika z badań, na poziomie inteligencji subiektywnej mamy obecnie 70% analfabetów wtórnych, czyli funkcjonalnych. Człowiek czyta, potraﬁ
odtworzyć to, co czyta, natomiast nie potraﬁ odpowiedzieć na proste pytania:
„czemu to służy?”, „skąd to wynika?” i „czy tak powinno być?”. Każdy jest obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, ma prawo do myślenia, uruchamia
racjonalizację intelektualną11. Od 7 roku życia centralny układ nerwowy w sposób rzeczywisty rejestruje fakty i bodźce zewnętrzne. W związku z tym przekaz społeczny jest przekazem wielu ludzi. Wskazuje on, że nasze społeczeństwo
jest bardzo punitywne (czyli bardzo restryktywne), przejawia wyraźne postawy
karcące w stosunku do osób, które są dewiantami, prezentuje postawy odtrąceniowe, eliminacyjne w stosunku do ludzi, którzy wchodzą w wyraźny konﬂikt
z normami tworzonymi przez prawo danej społeczności12.
Polska, według badań empirycznych, znajduje się w układzie państw zjednoczonej Europy na niemal ostatnim miejscu – przed Ukrainą, Białorusią, Rosją
w zakresie punitywizmu (reagowania bardzo karcącego, w szczególności w stosunku do odmieńców, osób o dużym stopniu dewiacji czy ludzi wchodzących
w role przestępcze)13. To artykułowanie opinii czy ocen jest także częścią inteligencji subiektywnej. Zatem każdy – czy jest to absolwent wyższych studiów,
czy kucharka, która gotuje knedle w domu – ma prawo do wypowiadania się,
ma jakąś wiedzę, czyta prawdopodobnie jakąś literaturę lub nic nie czyta, ogląda
telewizję, czyli jest poddawany tzw. oddziaływaniu poprzez środki masowego
przekazu i na podstawie tzw. wartościowania wtórnego odbioru tej informacji
wytwarza się ocena, reakcja, zachowanie, które zdeﬁniowałem: nasze społeczeństwo jest punitywne i karzące14.

11

C. Morris, Varieties of Human Values, Chicago 1956.

12

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1999.

13

K. Jankowski (red.), Psychologia dziecka, Warszawa 1981.

14

H.G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji Latona i Arystotelesa, tłum. Z. Nerczuk,
Kęty 2002.
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Każdy człowiek ma doświadczenia, a są to przymioty wypełniania pewnych
ról, wypełniania różnych funkcji. Człowiek po prostu uczestniczy na poziomie
aktywności zawodowej w przetwarzaniu przedmiotów naszego otoczenia i ten
element jego działania na poziomie aktywizacji zawodowej nazywamy doświadczeniem uczącym15. Nauczyciel, który uczy dzieci, wychowawca zakładu poprawczego, który wchodzi w interakcje z wychowankami zakładu poprawczego,
zakładu karnego, wychowawca w jednostce penitencjarnej czy terapeuta, który
prowadzi pracę resocjalizacyjną w ośrodku wychowawczym dla osób niedostosowanych społecznie – w wyniku różnych działań zawodowych, aktywizacyjnych,
nabiera doświadczenia16. Mówimy, że jest to doświadczenie uczące zarówno dla
osób, które wykonują tę funkcje, jak i dla odbiorców ich zachowania.
Ten trzeci moment doświadczenia własnego jest cechą, która wyznacza pojecie inteligencji subiektywnej17. Oczywiście można powiedzieć, że każda z osób
tworzących jakąkolwiek grupę jest wyposażona w kompetencje na poziomie
inteligencji subiektywnej poprzez odpowiedni stopień profesjonalizmu, który
może być bardzo zróżnicowany: wypowiedzi profesora kryminologii będą się
przecież różnić od wypowiedzi premiera na ten sam temat czy też od wypowiedzi
polityka, który mówi, że każdego, kto popełni przestępstwo, trzeba kierować do
zakładu karnego.
Jednak elementy ocen, reakcji czy elementy postaw tworzą się również poprzez oglądanie telewizji oraz czytanie prasy. Wielu ludzi podejmuje się praktyk
kulturowych, religijnych, obyczajowych – jest to taki rodzaj uczestnictwa, który
pozwala na głębszy, bardziej dynamiczny ogląd otaczającej rzeczywistości i ono
także będzie się zmieniać. Wielu ludzi wreszcie działa na rzecz innych w różnych

15
R.Ł. Drwal, Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli, w: „Studia
Psychologiczne” 1979, t. 18 (1).
16
17

J.A. Beno, Pedagogika, tłum. Z. Zalewski, J. Ślepowroński, Warszawa 1996.

A. Andrzejuk, Słownik terminów, św. Tomasz z Akwinu Suma Teologiczna, t. 35, Warszawa–Londyn 1998.
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organizacjach ﬁlantropijnych czy charytatywnych, im również będzie przyporządkowany pewien przymiot doświadczenia subiektywnego.
Na skali inteligencji subiektywnej różnicujemy się, ale jednocześnie trzeba
powiedzieć, że jest to myślenie na najniższym poziomie. Mamy tu do czynienia
z pewną werbalizacją stanu faktycznego, z pokazaniem zjawiska, wykazaniem jego
kształtu istnienia, natomiast nie budujemy treści ani nie poznajemy istoty18.
Zawsze mówię studentom – żeby ich rozbawić – że człowiek jest na poziomie małpy, jeżeli mamy do czynienia z ocenianiem na poziomie subiektywnym.
Jest to myślenie na poziomie przodka, czyli małpy, która ma chodzić po chodniku, merdać ogonem i artykułować zjawiska społeczne poprzez wyposażenie
siebie w przymioty, o których wspomniałem, ale wszystko dokonuje się w kategoriach ocen własnych takiego doświadczenia i prawdopodobieństwa sądów na
poziomie własnej kompetencji.
Jeżeli człowiek chce się rozwijać, to może, lecz nie musi, podnieść się na drugi poziom – interpretowania, kim jest i co powinien robić. Jest to element tzw.
inteligencji obiektywnej19. Inteligencja obiektywna to nie jest ogląd zjawiska,
tylko próba odpowiedzi na pytanie: „skąd to się bierze?”, to próba zinterpretowania czynników, zwrócenia uwagi na czynniki etiologiczne. Na przykład jeżeli
uczeń nakłada nauczycielowi wiadro na głowę, o czym dowiedzieliśmy się z mediów, musimy zastanowić się, co było przyczyną takiego zachowania, jakie czynniki je warunkują. Tak samo jest w przypadku przestępcy. Prowadząc wykłady
w różnych instytutach, spotykam się z szeregiem specjalistów, którzy zajmują się
kwestiami z zakresu kryminologii porównawczej, realizują programy naprawcze,
zajmują się właśnie wyjaśnianiem czynników warunkujących sprawcze zachowanie człowieka, który popełnia zbrodnię.
Kiedy chcemy podyskutować na poziomie inteligencji obiektywnej na temat przestępcy, przestępczości i zjawisk kontroli społecznej, czyli polityki ogra18
W. Galewicz, O fenomenologicznym ujęciu wartości, w: W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków 1988.
19

S. Jaworski, Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2001.
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niczania tego zjawiska, to musimy sięgać do wyjaśnienia przyczyn20. Musimy
je deﬁniować nie na podstawie własnych przekonań czy doświadczenia, tylko
sięgając do teorii naukowych. Mamy tu do czynienia już z kategorią swoistej
analizy, która na dodatek musi być wieloczynnikowa21; na poziomie teorii będzie
badała przyczyny. Przyczyna jest bowiem zawsze najistotniejszym stanem rzeczy,
źródłem, indukcją, ogółem elementów warunkujących powstanie jakiejś postaci zaburzenia psychicznego, niedostosowania społecznego czy przestępczości22.
Muszę wywnioskować o tej przyczynie, zobaczyć, czy jest jedna przyczyna, czy
jest ich wiele.

Diagnozowanie społeczne a teorie naukowe
Zjawisko integracji społecznej wiąże się z problemem określenia, jakie
elementy tkwią w człowieku, a jakie poza nim. Jakie czynniki – istotne – gdy
musimy wyprowadzać człowieka z roli dewianta w kierunku roli eks-dewianta,
znajdują się po stronie osoby, a jakie po stronie grupy, otoczenia, infrastruktury
czy generalnie systemu społecznego23.
Oprócz wspomnianych czynników i wielopostaciowej ich analizy jako przyczyn musimy na poziomie inteligencji obiektywnej pokazać stopień zaawansowania jakiegoś działania charakterystycznego dla danej osoby, określić etap,
w którym występuje to zjawisko, ponieważ stopień niedostosowania jest różny.
Człowiek najpierw ma tylko objawy, potem występuje pierwsze stadium, następnie stadium zaawansowania, które kończy się okresem terminalnym. W związku

20

E. Lévinas, Sens i etyka, tłum. S. Cichowicz, „Studia Filozoﬁczne” 1984, nr 2.

21

W. Anysz, Wartość młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium
teoretyczno-empiryczne, Częstochowa 1995.
22

H. Machel, Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego,
Gdańsk 2001.
23

J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości
maturzystów, Lublin 1995.
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z tym należy także określić stopień zaawansowania czynników, które warunkują
chorobę24.
To wszystko wiąże się z tzw. pojęciem diagnozowania. Zachowanie człowieka powinniśmy umieć wyjaśnić na poziomie przyczyny, a zatem musimy sięganąć do teorii. Jakie powinny być te teorie naukowe? Powinny to być teorie
strukturalne, epistemologiczne, dynamiczne, naukowo projektujące, czyli mające perspektywę rozwojową. Te teorie powinny mieć charakter anamnestycznokatamnestycznej analizy, powinny to być teorie longitudinalne, a także ekologiczne, ponieważ dzisiejszy świat nauki posługuje się pojęciem nowych teorii
ekologicznych. Mamy więc medycynę ekologiczną, psychologię ekologiczną, pedagogikę ekologiczną25.
Wymienione teorie powinny dysponować różnymi perspektywami myślenia. Wśród nich należałoby znaleźć perspektywę, która pokaże strukturę zjawiska, jego dynamikę, wszystkie objawy i stadia, pozwoli prognozować, jak to
zjawisko będzie się zmieniało w czasie26. Tak należy postępować, jeżeli chcemy
wyjaśnić, skąd biorą się przestępcy seksualni, co sprawia, że człowiek po wyjściu
z zakładu karnego nadal gwałci; gdy chcemy wyjaśnić, dlaczego rozwija się agresja i dewiacja wśród młodzieży; co zrobić, żeby uczeń o wysokim stopniu agresywności uspokoił się, włączył w konstruktywne grupy klasowe czy koleżeńskie
i funkcjonował poprawnie27. I to jest proces jego integracji do tej grupy klasowej
czy szkolnej. Natomiast jeżeli w tym przedziale socjalizacji został skierowany do
zakładu poprawczego czy innej placówki wychowawczej lub resocjalizacyjnej,
a po jego wyjściu zastanawiamy się, czy może włączyć się w struktury społeczne,

24

W. Steﬀen, Antologia liryki greckiej, tłum. J. Birkenmajer, Wrocław 1955.

25

E. Wolicka, Mit – symbol rozwinięty. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów, Lublin
1989.
26
M. Żelazny, Metaﬁzyka czasu i wieczności jako ﬁlozoﬁa człowieka w idealizmie niemieckim
od Kanta do Nietzschego, Toruń 1986.
27

A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986.
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to mówimy już o reintegracji, czyli o ponownej próbie pozytywnej, właściwej
jego socjalizacji28.
Wspomniane przeze mnie teorie powinny opierać się na badaniach empirycznych. Pierwszym ich wymiarem są analizy anamnestyczno-katamnestyczne.
Do dziś posługujemy się badaniami przeprowadzonymi na małych grupach,
w sposób statyczny, czyli w określonym czasie analizujemy np. całą populację
kilku klas szkolnych i zastanawiamy się nad badaniem poziomu ryzyka, strachu czy poziomu lęku tych uczniów. Robimy analizy matematyczne, wychodzą nam korelacje statystyczne, ale to tzw. śmietnik intelektualny, niemający
nic wspólnego z inteligencją obiektywną, ponieważ nie jest to poprawna analiza
w sensie warsztatu metodologicznego. Nie jest ona w stanie wyjaśnić zjawiska od
strony struktury, dynamiki, złożoności i prognozy, ponieważ rejestruje jedynie
fakt i go odtwarza. A zatem nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego tak jest i jak
powinno być29.
Z ubolewaniem stwierdzam, jako kryminolog, że z szeregu badań dotyczących zjawisk społecznych, choć dysponują one poprawną techniką i technologią
opisu, nie za wiele jeszcze wynika. Jeżeli chcemy, żeby z tej inżynierii społecznej wynikała próba zmiany otoczenia, i chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby
człowiek miał szansę się zintegrować po kryzysie, stanach opresyjnych, różnych
stanach niepowodzenia, świadomym wyłączeniu się z grupy, to musimy umieć
wyjaśnić to zjawisko, właściwie je przeanalizować, gdybyśmy dysponowali informacjami czy danymi na poziomie badań strukturalnych, a tymi badaniami są
badania anamnestyczno-katamnestyczne30.
Anamneza jest to badanie czegoś, co poprzedza stan: choroby, niepowodzenia, kryzysu, odmienności, dewiacji, przestępczości człowieka. Mamy się zajmować reintegracją, więc każdy przychodzi na świat jako istota dobra, bo przecież
28

M. Nowak, Postawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

29

J. Tarnowski, Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, w: K. Majdański
(red.), Rozwój człowieka w rodzinie, Warszawa 1982.
30

A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.
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nie rodzą się ludzie źli, nie ma żadnego genu ani systemu genetycznego osoby
niepoprawnej, agresywnej, niebezpiecznej, takiej, która ma komuś szkodzić. Nauka wyklucza tego rodzaju historie31. W związku z tym można powiedzieć, że jest
jakiś okres, w którym człowiek funkcjonuje jako prawie święty, bo dobry.
Osoba przechodzi przez różne okresy, fazy, cykle życia, trzeba patrzeć na
człowieka poprzez pryzmat etapów jego rozwoju. Psychologia rozwojowa wymienia następujące fazy w życiu jednostki: dzieciństwo, adolescencja młodzieńcza, wczesna dojrzałość, późna dojrzałość, wczesna dorosłość, późna dorosłość32.
Psychologia rozwojowa człowieka zwraca także szczególną uwagę na okres najwcześniejszy, okres fazy oralnej, analnej czy genitalno-maciczno-edypalnej lub
wczesnej lateracji (utajenia). Okres od 0 do13 lat (wczesny okres dojrzewania)
jest bardzo istotny, tu tworzą się zasoby i potencjały jednostki, tu się wszystko
zaczyna. Już dziecko 1-, 2- czy 3-dniowe reaguje na bodźce otoczenia, nie mówi,
bo nie może mówić, jednak reaguje na to, co mówimy i jak mówimy. Czy odbywa się to na zasadzie miłości, czy konieczności, czy jesteśmy obok, czy powierzamy obowiązki rodzicielskie osobom trzecim, a sami jesteśmy poza sferą naszego
oddziaływania na dziecko. To wszystko jest rejestrowane: także to, że jesteśmy
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i artykułujemy swoje stany emocjonalno-uczuciowe. Wszystko jest rejestrowane w centralnym układzie nerwowym
i odzywa się jako constans, jeżeli temu towarzyszy tzw. opresja, frustracja, stan
przykry w kolejnych etapach życia33.
W związku z tym anamneza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak długo
trwa okres poprzedzający manifestację pewnych oznak niedostosowania społecznego, naruszania norm czy wartości społecznych. Jako kryminolog uważam, że
anamneza rozpoczyna się od zapytania byłego przestępcy lub niedostosowanego
31
P. Sztompka, Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej,
w: S. Nowak (red.), Metodologiczne problemy teorii socjologicznych, Warszawa 1971.
32
33

W. Rodziński, Na orbitach wartości, Warszawa 1998.

L. Pytka, Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży, w: „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 1 (21).
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społecznie, czy jego poród był kleszczowy i jak wyglądał okres dzieciństwa i adolescencji młodzieńczej, ponieważ okres uwalniania się spod opieki rodziny jest
najistotniejszym okresem dla jego dalszej socjalizacji34.
Anamneza to czas, kiedy nie występują objawy choroby, jeśli nazwiemy
chorobę okresem sytuacji trudnej z racji zawinienia czy czynników z otoczenia
społecznego. Ten okres może sięgać od 0–10 lat, do 20 lat w zależności od tego,
jaki jest wpływ czynników toksycznych na jednostkę bądź kiedy sama jednostka
kształtuje pewne toksyczne zachowania. Do czasu, kiedy to nie następuje, mówimy, że jest to okres anamnezy.
Trzeba pamiętać, że jeżeli zajmujemy się osobą, to tym bardziej powinniśmy
analizować tę początkową fazę okresu adolescencji dziecięcej i młodzieńczej. Badania, które nie określają stanu psychicznego człowieka w tej I fazie – dziecięcej
i młodzieńczej, nie pozwalają postawić właściwej diagnozy rozwojowej jednostki.
Psychologia rozwojowa osoby stanowi, że trzeba zapytać, jaki człowiek jest i jak
był kształtowany w poszczególnych fazach rozwojowych. A specjaliści podkreślają, że okres od 0 do 3 lat to najważniejszy okres w życiu każdego z nas. Należy
więc wiedzieć, jak przebiegał u tych, którzy wchodzą w role społeczne negatywne
z punktu widzenia interesu grupowego35.
Katamneza to okres, w którym zaczęły powstawać pierwsze objawy oraz
choroba, czyli wejście w rolę odmieńca, dewianta czy przestępcy. Badanie katamnestyczne nie może być statyczne. Nie mogę wybrać odmieńców czy dewiantów i badać tej grupy tylko w tym czasie, kiedy podejmuję analizę. Jest to znowu
nieporozumienie intelektualne, ponieważ badania mogą być poprawne w sensie
struktury metodologicznej, ale niepoprawne w sensie inteligencji obiektywnej,
ponieważ nie są w stanie doprowadzić do wykształcenia struktury obrazu tej
rzeczywistości, przestrzeni, dynamiki i prognozy społecznej36.
34

C. Morris, Varieties of Human Values, Chicago 1956.
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J. Legowicz, Historia ﬁlozoﬁi średniowiecznej Europy Zachodniej, Warszawa 1986.
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Katamneza w jakościowych badaniach powinna trwać nie mniej niż 5 lat,
a nawet ten okres powinien być zwielokrotniony, czyli minimum to 5 lat obserwowania człowieka w klasie, w ognisku szkolno-wychowawczym, domu starców,
domu opieki społecznej czy jakiejkolwiek instytucji, w której się znalazł, żebyśmy mogli wyprowadzić określone wnioski, co ta instytucja poczyniła dla osoby
i czy on po opuszczeniu tej instytucji może się reintegrować społecznie.
Jeszcze lepiej, jeżeli te badania są przedłużane, kiedy mamy możliwość przedłużania ich na kolejne 5 lat. W latach 80. ubiegłego wieku rozpocząłem badanie
2000 recydywistów. Badam ich do dziś – to prawie już 30-letnia katamneza.
Wspomniałem, że 3 kryminologów w świecie stosuje badania wielokatamnestyczne, w metametodologii nazywamy je badaniami longitudinalnymi. Czyli
drugim przymiotem analizy katamnestycznej jest przejście z analizy anamnestycznej do badań wielokatamnestycznych37.
Badania, które umożliwiają pokazanie, jak jednostka funkcjonuje nie tylko
w zakładzie, ale także jak działa we wszystkich fazach rozwoju, nazywamy badaniami biograﬁcznymi, badaniami życiorysowymi i wtedy mówimy o inteligencji
obiektywnej, ponieważ one obiektywizują te wszystkie powtarzające się stany,
które analizujemy w celu uogólnienia. Są to jedyne badania, które nie zawierają subiektywizmu, ponieważ nie można tworzyć sobie życiorysu. Życiorys jest
taki, jaki jest, a suma tych życiorysów – poprzez analizę naukową – pozwala na
pozyskanie wiarygodnych danych, które mówią o obiektywnym stanie, dzięki
czemu można uzyskać odpowiedzi na postawione problemy w analizie wielokatamnestycznej.
Jak wspomniałem, w 1980 roku rozpocząłem badania na próbie 2000 recydywistów, badam ich do dzisiaj, ale z tej próbki pozostało raptem już tylko 168
skazanych. Jest to nieduża grupa, ponieważ recydywiści mają styl życia, który polega na bardzo szybkim realizowaniu potrzeb i manifestowaniu postaw, niema-

37

A. Bałandynowicz, Ludzie bez szans. Studium adaptacji społecznej recydywistów, Warszawa 1991, s. 165 i nast.
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jących nic wspólnego z jakąkolwiek higieną psychiczną i społeczną; w związku
z czym średnia życia recydywisty w Polsce nie przekracza 46 lat38.
Kiedy mówimy o inteligencji obiektywnej, to należy wskazać na elementy analizy anamnestyczno-katamnestycznej, które stanowią podstawę formułowania wielu teorii. Z tych powodów jestem autorem teorii wychowania do
wolności, probacji, zhumanizowanego odwetu dla kary, reintegracji społecznej,
czyli adaptowania człowieka ze struktur zakładowych w struktury otwarte. Inteligencja obiektywna jest to proces myślowy, suma twierdzeń, zweryﬁkowanych
hipotez, wyprowadzanych z wieloletnich badań, które pozwalają formułować
teorie naukowe. Dlatego zdeﬁniowałem teorię czy grupę teorii, które pomogą
zinterpretować, dlaczego istnieje dany stan rzeczy, czy tak powinno być i w jakim
zakresie należy działać, żeby zmienić niekorzystne stany po stronie sprawcy czy
pewnych struktur społecznych39.
Z moich badań wynika, że pierwsze przestępstwo popełniane jest w wieku
9–10 lat. Są to osoby, które dokonują pierwszych przestępstw w fazie przed dojrzałością społeczną, kiedy nie mamy jeszcze do czynienia z ukształtowaną świadomością społeczną, bardzo prymitywny jest też element inteligencji człowieka,
natomiast okoliczności zewnętrzne decydują o tym, że osoba podejmuje się zachowania przestępczego i popełnia je w wieku 9–10 lat. Chcę podkreślić, że jest
to najbardziej niebezpieczny wiek, brak interwencji w tym okresie sprawia, że te
osoby będą stanowiły 75% wszystkich przestępców40.
Jeżeli ktoś na poważnie chciałby się zajmować problemem proﬁlaktyki kryminalnej i późniejszym okresem reintegracji społecznej, to okres do 10 roku życia powinien być dla niego najistotniejszym okresem zaświadczającym o rozwoju
człowieka. Badając tę fazę, można się zastanawiać nad strukturą zjawiska, dynamiką, prognozą, tak by nie dopuszczać do symptomów, żeby nie nastąpił rozwój
38

A. Bałandynowicz, Nieudane powroty, Warszawa 1993, s. 28 i nast.
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zachowań toksycznych, niebezpiecznych dla sprawcy. Ponadto badania powinny
uwzględnić podejście ekologiczne, bowiem mamy do czynienia nie tylko z perspektywą analizy mikro- i makrospołecznej i empirycznego oglądu danego stanu
rzeczy, ale także z próbą ustalenia wieloczynnikowych przesłanek warunkujących
przebieg zjawiska41.
Kontynuując zagadnienia dotyczące drugiej płaszczyzny na poziomie przedzałożeniowego myślenia aksjologicznego, dotyczącego zagadnień reintegracji
społecznej, wymienić należy podejście empiryczne do badanego stanu rzeczy,
mówiące, iż winno ono mieć wymiar analizy dwufazowej. Zwróciłem uwagę na
fazę anamnezy i fazę katamnezy. Wskazałem także, że najlepiej tę katamnezę
przedłużać na okresy, fazy i cykle rozwoju człowieka, aby mieć pełen obraz tzw.
działań indukcyjnych pozwalających projektować i wyjaśniać, dlaczego tak się
dzieje w kolejnych fazach, w ramach tzw. systemu instytucjonalnego i jak może
człowiek funkcjonować na wolności po opuszczeniu go42.
Należy wyjaśnić, jakie wartości ma taka analiza. Dzisiaj słyszymy – na poziomie inteligencji subiektywnej – że najlepiej, aby kara była surowa. Analizy katamnestyczne pokazują zaś, że więźniowie (na przykład w mojej próbie badawczej)
3/4 życia przesiedzieli w systemie izolacyjnym, poddawani izolacji pejoratywnej.
Można więc zapytać, jaka jest skuteczność tych działań, skoro – odliczając okresy
pobytu na wolności, przerwy w odbywanej karze, zliczając i komasując wymiar
bezwzględnego czasu spędzonego w izolacji – można powiedzieć, że 75% życia
więźnia to czas, w którym jest poddawany pejoratywnej izolacji, a po szesnastym skazaniu okresy na wolności są to przerwy mierzone w dniach, nawet nie
tygodniach czy miesiącach43. Jednocześnie, na poziomie inteligencji subiektywnej, twierdzi się, iż należy: „wsadzać, wsadzać” i rozbudowywać system peni41

B. Fatyga, Dzieci z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.
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tencjarny, ponieważ jest to jedyna możliwość, iż po opuszczeniu miejsc izolacji
osoba wejdzie ponownie w przestrzeń otwartej wolności. Niestety, proces jest
zaprzeczeniem tego myślenia i osoba wypuszczona będzie stałym klientem systemu izolacyjno-dyscyplinarnego44. Także jeżeli mamy do czynienia np. z zachowaniami patologicznymi w postaci nadmiernego spożywania alkoholu, analiza
katamnezy kilkudziesięcioletniej pokazuje, że w sensie eliminowania różnych
stanów dewiacyjnych, w tym nałogu alkoholowego, uzależnień od narkomanii
czy zaburzeń seksualnych bądź zaburzeń psychicznych, system izolacyjny jest
całkowicie niewydolny, ponieważ nie tworzy możliwości wyjścia z choroby45.
Człowiek poddawany jest przez cały czas różnym programom autorskim, dotyczącym zmiany zachowania w warunkach systemu izolacyjnego. Tymczasem
stopień alkoholizowania czy stopień uzależnienia od narkotyków, który wpływa
na zachowania i postawy człowieka, tworząc postać zachowania dewiacyjnego,
dla recydywy wynosi powyżej 80%46. Recydywiści, których badam od 30 lat,
poddawani byli wielu programom leczenia odwykowego, trwającym od kilku do
kilkunastu tygodni, a niektórzy korzystali z kilkumiesięcznego programu leczenia odwykowego. Jednak jest to system niewydolny nie tylko z racji krótkiego
czasu oddziaływania za pomocą specjalistycznych metod, które powinny tworzyć
pewną alternatywę dla alkoholu, ale również dlatego, że ten element nie może
się poddać zmianie ani racjonalnej kontroli w warunkach zamknięcia47. I o tym
trzeba wyraźnie powiedzieć: włączać człowieka do systemu społecznego, czyli
prowadzić jego reintegrację, można wtedy, gdy wyjdzie z choroby, opresji, trudności, ze stanu, który dotknięty został procesami dysfunkcji48.
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Tak naprawdę stwarzamy tylko pozory, wymyślając różnorodne, nawet te
specjalistyczne i drogie programy terapeutyczne, mające świadczyć o tym, że ten
proces jest poddawany ciągłej humanizacji. Jednak humanizacja to nade wszystko działanie racjonalne – nie powinno być tylko odruchem serca, ale także elementem pomocy, kompetencji, zmiany i kontroli społecznej49. Dlatego twierdzę, że gdyby politycy i prawnicy, którzy tworzą prawo normatywne z zakresu
tzw. systemu pomocy postpenitencjarnej czy pomocy następczej dla nieletnich,
młodocianych, zechcieli na to zwrócić uwagę, to należałoby na poziomie badań
anamnestyczno-katamnestycznych tworzyć szeroki system tzw. serwisu probacyjnego otwartego, w ramach którego można byłoby prowadzić proces zmiany
zachowania, integracji do warunków wolnościowych, a potem można byłoby
wprowadzać tych ludzi w świat struktur wolnościowych.
Od 30 lat publikuję teorię probacji. Jak obserwuję – nawet na poziomie
interpretacji terminu przekraczamy często granice myślenia obiektywnego, bo
podkładamy różne treści pod nazwę tegoż właśnie systemu. Reintegracja to typowy przykład, kiedy działania w ramach systemu izolacyjnego przesuwamy na
rzecz systemu otwarcia.

Funkcjonalność struktur społecznych
Wieloletnie badania pokazują, jak ważny jest pierwszy okres rozwoju człowieka. Należy odnotować, że najistotniejszą grupą, która odpowiada za proces
dysfunkcji, dezintegracji, wadliwego i odmiennego funkcjonowania człowieka
w przestrzeni społecznej, jest rodzina, dlatego odniosę się tylko – kiedy mówię
o myśleniu obiektywnym – do teorii longitudinalnych, czyli wieloletnich badań
dotyczących rodziny50. Dzisiaj na rynku krajowym prowadzone są badania płaskie, które mają charakter opisu statusu osobowego, struktury rodziny, pozycji
49
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małżonków, atmosfery, postaw rodzicielskich. Wiele takich danych można byłoby jeszcze wymieniać. Tymczasem opisują one tylko, a nie tłumaczą zjawiska
w kontekście tego, jak powinno być i co zrobić, żeby doprowadzać do sytuacji
integracji i żebyśmy później nie tworzyli pewnych zastępczych formuł w ramach
polityki społecznej51. Chcę przywołać tutaj teorie: Loebera52, Snydera53, Anderssona54, Pattersona55 i wskazać cztery paradygmaty w ramach reintegracji społecznej, tj. paradygmat konﬂiktu, przemocy, dewiacji i śmierci.
To w rodzinie kształtujemy siebie jako wartościowego człowieka, ale często
zdarza się na tak, iż nasze poczucie wartości i człowieczeństwa zostaje na tym
terenie wyeliminowane. Powinniśmy uciec przed wiktymizacją i przerzucaniem
odpowiedzialności na jakiekolwiek inne struktury społeczne. Człowiek przychodzi na świat w rodzinie i w rodzinie umiera. Albo się utożsamia z rodziną,
albo funkcjonuje poza nią56. W związku z tym ten element jest najistotniejszy
w rozwoju każdej jednostki, a przecież mamy zajmować się jednostkami, które są
odmienne, dewiatywne czy patologiczne – po to żeby je w procesie reintegracji
włączać w struktury społeczne.
Wspomniane cztery paradygmaty tłumaczą nam istotę rzeczy i istotę przyszłej polityki społecznej, która powinna zwracać uwagę na określone wymiary
proﬁlaktyki: prawa, terapeutycznej, rodzinnej, ponieważ w innej sytuacji będziemy stwarzać młodym ludziom formułę zachowań trudnych, patologicznych.
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Badania, o których wspomniałem, pokazują, że wiele czynników warunkuje zachowania trudne. Pierwszy z paradygmatów – konﬂiktu, polega na stwarzaniu
sytuacji, w której człowiek uczy się, że nie jest podmiotem, tylko przedmiotem.
Tak więc to, czy będziemy mieć niską samoocenę, poczucie niskiej wartości, poczucie braku posiadania bezpieczeństwa, uznania, akceptacji, zależy wyłącznie od
tego, czy w domu jesteśmy traktowani na poziomie podmiotu czy instrumentu,
przedmiotu57. Pierwszymi obiektami oddziaływania, do których dziecko może
się odnieść, są matka oraz ojciec. Okres tego oddziaływania jest różny, może
trwać nawet kilkanaście lat – do okresu pełnoletności czy też do okresu usamodzielnienia się. W Polsce ten okres się przedłuża ze względu na warunki mieszkaniowe. Na Zachodzie uwolnienie się od władzy rodzicielskiej następuje znacznie
szybciej dzięki temu, że dostęp do mieszkań jest łatwiejszy, podobnie jak do
korzystnych kredytów mieszkaniowych. Tymczasem proces podmiotowego traktowania człowieka jest bardzo ważny, ponieważ człowiek staje się istotą autonomiczną. Kiedy uwalnia się spod władzy rodziców i wchodzi do pierwszych grup
społecznych, jego socjalizacja odbywa się już w wymiarze społecznym, istotne
jest więc, czy stanowi podmiot mocno zdezintegrowany ze względu na niską
samoocenę i samoakceptację społeczną. Chcę wyraźnie powiedzieć, że paradygmat konﬂiktu polega na tym, że człowiek jest spychany w domu do roli środka
czy narzędzia, a nie osoby, z którą się rozmawia, traktuje się po partnersku, zleca
się zadania, odpowiedzialnej za różne wybory i którą się szanuje ze względu na
jej potrzeby określające tzw. świat wewnętrzny człowieka58. O tym, czy rodzic
potraﬁ to zauważyć i realizować, decydują postawy rodzicielskie. Przywołując
tutaj teorie Maccobiego59 i Martina czy też inne teorie w zakresie postaw rodzi-
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cielskich, np. Ziemskiej60, należy stwierdzić, że przeważają wtedy postawy autorytarne, lekceważenia czy pobłażania, a więc takie, które charakteryzują się
tym, że człowiek jest sterowany zawsze z zewnątrz, że dziecku narzuca się cele,
utożsamia się je zawsze z pewną rolą, że nie może dokonywać własnych wyborów,
ma ograniczone wewnętrzne potrzeby czy zainteresowania. Tym samym, poddawane jest tresurze, pewnemu przymusowi czy nawet bardzo wyraﬁnowanemu
zewnętrznemu, profesjonalnemu realizowaniu tego, co sobie założyła matka czy
ojciec61. Jest to uprzedmiotowienie jednostki, które w wymiarze paradygmatu
konﬂiktu jest mierzalne. Jeżeli tego rodzaju symptomy i działania są postrzegane,
jest to już element, który będzie decydował w sposób bardzo wyraźny o przyszłości dziecka. Takie dzieci będą bardziej skłonne do wchodzenia w pewne role
dewiacyjne, a także większość z nich może realizować wrogie zachowania, czyli
nawet zachowania przestępcze62. Jeżeli wiemy o tym, trzeba wskazywać na proﬁlaktykę, prewencję w tym zakresie, na oddziaływania w tej pierwszej fazie rozwoju jednostki do momentu samouwolnienia się od opieki rodziców (może to
być różny okres). Trzeba zaznaczyć, że nawet, gdy ktoś korzysta z przedłużonego
okresu pobytu w domu ze względu na brak mieszkania, to w sensie psychicznym
może się uwolnić z domu całkowicie – ze względu na te cztery paradygmaty.
Przypomnieć tu należy klasyﬁkację wielowymiarowości człowieka prof. Dąbrowskiego, który wymienia świat psychiczny, duchowy, ﬁzyczny i społeczny człowieka63. Osoba, która przechodzi wczesną dojrzałość w wieku 13 lat, zaczyna
w sensie psychologii klinicznej postrzegać innych, czyli grupę. Jeżeli rodzice będą
postępować tak, jak to opisują wspomniane cztery paradygmaty, dziecko będzie
w domu obecne tylko ﬁzycznie, natomiast jego świat wrażliwości, uczuć, emocji,
60
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zainteresowań, świat postaw i aktywności będzie się znajdował poza domem. Jeśli
młody człowiek jest coraz bardziej ograniczany, to po prostu wychodzi z domu
na ulicę. A nie jest to miejsce właściwe dla niego w tym okresie życia64.
Paradygmat przemocy obecny jest w badaniach Loebera, Stouthamer-Loebera, Anderssona, Pattersona, tych badaczy, którzy pokazują, jak we wczesnym
dzieciństwie ten element dysfunkcjonalności domu decyduje o okresie adolescencji młodzieńczej i przyszłej dorosłości, wskazują też na przyszłe zależności statystyczne i powiązanie tego paradygmatu z rolą dewianta i przyszłą rolą
przestępczą65. Przemoc to nie tylko stosowanie elementów surowej dyscypliny,
negatywna władza rodzicielska, ale przede wszystkim – lekceważenie jednostki
i naruszenie jej autonomii, czyli naruszenie godności. Każdy człowiek, nawet
ten najmłodszy, jest podmiotem ze względu na swoją konstrukcję, a zgodnie
z teorią psychologii personalistycznej, każdy człowiek powinien być wartością
i być traktowany jako wartość66. Wtedy proces jego socjalizacji będzie przebiegał
prawidłowo. Jeżeli natomiast spotyka się z zachowaniami przemocowymi: czy to
ﬁzycznie, czy słownie, czy na poziomie atmosfery, postaw rodzicielskich czy też
w postaci braku zainteresowania dzieckiem w domu, to mamy do czynienia z paradygmatem przemocy, ponieważ takie działania naruszają jego autonomię, jego
godność67. Młody człowiek doświadczający przemocy będzie się starał uwolnić
od rodziców, ponieważ zacznie szukać alternatywy, miejsca, gdzie będzie autonomiczny, gdzie będzie czuł się osobą zauważaną, akceptowaną, mogącą realizować
pewne potrzeby czy określone zainteresowania68.
Trzeci paradygmat, który – jak wynika z wieloletnich badań – jest dużym
wyzwaniem w procesie integracji i późniejszym procesie reintegracji, to para64
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dygmat dewiacji, chodzi tu zwłaszcza o dewiację twardą (alkohol, prostytucję,
przestępczość, bicie, karcenie)69. W badaniach longitudinalnych należy zwrócić
uwagę na tzw. dewiację miękką, dla mnie – jako kryminologa – bardziej niepokojącą. Moim zdaniem, siła tej dewiacji jest bardziej niszcząca, bo o ile można
znaleźć pewne remedium na zachowania patologiczne spowodowane alkoholem,
na przestępczość, o tyle nie można znaleźć takiego środka na dewiację miękką
– trudno z tego stanu wyjść, powiedziałbym, że nie jest to tylko stan traumy,
ale stan politraumy, czyli będzie się on utrzymywał bardzo długo70. Dewiacja
miękka jest to element np. uczenia w środowisku rodzinnym relatywizmu moralnego czy etycznego, kiedy pozwalamy młodemu człowiekowi na nieograniczoną wolność wyboru norm i zachowań. Na przykład rodzic przychodzi z pracy
i opowiada, co z niej przyniósł, jednemu udało się wynieść papier toaletowy,
drugiemu pieniądze czy 5 kilo wędliny, w zależności od tego, jakie role społeczne
ktoś pełni. Inny opowiada, że wręczył komuś kopertę za zaliczone egzaminy.
Dziecko to wszystko widzi, obserwuje. Obserwuje w kategoriach usług, kupowania wszelkich kompetencji i pewnych zadań i sposobów wyboru określonych
stanów rzeczy71. To jest właśnie dewiacja miękka, polegająca na naśladownictwie
elementów zła w kategoriach etyki i moralności. W polskiej rzeczywistości dewiacja miękka jest to aprobata drobnej przestępczości dzieci i młodych ludzi
– co potwierdzają badania longitudinalne. Rejestry sądowe i oﬁcjalne statystyki
pokazują, że liczba drobnych kradzieży dokonanych przez dzieci bądź pobicia
rówieśników w strukturze przestępczości nieletnich kształtują się mniej więcej
na poziomie kilkunastu procent. Natomiast jeśli będziemy analizować to zjawisko, kiedy te same osoby będą dorosłe i zapytamy ich o pobicia i kradzieże
w okresie wcześniejszym, okazuje się, że te czyny popełnia 60–70% wszystkich
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badanych72. Taka sytuacja, związana z naruszeniem dobra, mienia rówieśników,
ich zdrowia, odbywa się z aprobatą rodziców; są oni zadowoleni, że dziecko jest
zaradne, zapobiegliwe, wyrażają opinie pozytywne na temat rozwiązywania przez
nie problemów, radzenia sobie z trudnościami. Dziecko czuje, że ma przyzwolenie na takie działania, np. na demonstrowanie i używanie siły, byleby się nie
dało złapać. Okazuje się, że ok. 70% młodych ludzi w przedziale 10–16 lat wdaje się w bójki bądź kradnie73. Rodzice są zadowoleni, że dziecko ma środki na
obóz, na wakacje, że syn wyjeżdża z dziewczyną. Oczywiście nie chcą dopuścić
do świadomości, że dochody te są z nielegalnego źródła. Osoby te nie muszą zatem podejmować legalnego zatrudnienia. Mamy wówczas wyraźnie do czynienia
z paradygmatem dewiacji środowiska familijnego jako paradygmatem akceptacji
pewnych zachowań, kolidujących z normami moralnymi i etycznymi. Można
postawić tezę, że młody człowiek będzie szanował prawo nie dlatego, że będzie
spotykał się z nakazami bądź zakazami, ale dlatego, że nie było dewiacji miękkiej
w domu74. Nie ma żadnej zastępczej etyki, moralności, obyczajowości. To dom
rodzinny kształtuje postawy społeczne młodzieży75.
Kolejny paradygmat to paradygmat śmierci, który w pedagogice społecznej
nosi także określenie paradygmatu zniszczenia. Mówimy tu o rozwodach, śmierci
rodziców, bezrobociu, pauperyzacji, wykluczeniu, o tych wszystkich elementach,
które świadczą o braku pomocowości i uczciwości ze strony otoczenia, ponieważ
każda rodzina jest grupą społeczną, częścią społeczeństwa. Każdy człowiek jest
autonomiczny, ale jego autonomia budowana jest zależnie od tego, jak ludzie
go odbierają. Także rodzina nie zawsze jest autonomiczna, pomimo że powinna
taka być. Jednak w sytuacji, kiedy zachodzą takie zjawiska, jak: rozwód, choroba,
72
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śmierć, wykluczenie, to zauważamy, że mamy do czynienia z brakiem wsparcia,
pomocy, uczciwości czy opieki. W przypadku młodych ludzi, którzy funkcjonują
w klimacie społecznym wyznaczonym przez ten paradygmat, mamy do czynienia z zachowaniami, które będą odbiegały w dużej części od normy, będą to
zachowania dewiatywne76. W 2010 roku odnotowano 80 tys. rozwodów, a zatem
małżeństwo ustaje między dwojgiem ludzi, tak więc rozwody dotyczą 160 tys.
osób, z czego 90% rozwodzących się małżonków ma dzieci. Przy jednym zjawisku rozwodu problem dotyka kilkuset tysięcy osób. Tak wielka jest populacja,
która na poziomie dezintegracji życia psychicznego, uczuciowo-emocjonalnego
może mieć ograniczenia w zakresie własnego świata duchowego, psychicznego,
społecznego, a także ﬁzycznego. To jeden taki wskaźnik, który powinien demonstrować paradygmat zniszczenia jako bardzo ważny w kategoriach przyszłej polityki reintegracji i budowania pozytywnego modelu oddziaływania77.
Wspomniałem, że badania empiryczne są bardzo ważne, jeśli chce się dojść
do określonych teorii, choć czasami nie trzeba wykonywać badań, żeby zrozumieć istotę jakiejś rzeczy. Jeżeli wyciągamy pewne wnioski na poziomie inteligencji obiektywnej, to mogą one pochodzić wyłącznie z takich badań, które będą
obiektywizowały rzecz, które tę rzecz na zasadzie obiektywizacji będą uznawały
za powszechną, stałą, powtarzalną i weryﬁkowalną. Czasami jednak możemy
myślą, abstrakcyjnym sposobem interpretowania logicznego, przybliżać się do
prawdy – chcę podkreślić, że nie – dochodzić, tylko właśnie – przybliżać się do
niej78. W tej rzeczywistości bowiem, w której się zajmujemy problemem reintegracji człowieka, czyli ogólnie ukazywaniem jego wielowymiarowości, możliwości kształtowania w warunkach życia społecznego, dobrą nauką jest taka, która
formułuje twierdzenia probabilistyczne, czyli względne, a nie absolutnej prawdy,
76
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ponieważ nigdy do końca nie da się poznać istoty społecznej, jaką jest człowiek.
Możemy tylko starać się próbować ją poznać i taką drogą obiektywną, powszechną przybliżać się do prawdziwej wiedzy79.
Potrzebne są tu teorie, które przełamują wymiar czasu i przestrzeni, czyli
takie, które mają dość długi rodowód. Nie chcę przez to powiedzieć, że teorie
nowe, aktualne nie są naukowe czy sensowne. Jeśli mamy wyjaśnić jakieś zjawisko, to można to zrobić poprzez konstruowanie diagnozy tegoż zjawiska i wówczas sięgamy do teorii, która musi być ponadczasowa. Podobnie jest z lekiem,
który należy podać pacjentowi. W ulotce do leku czytamy, że został wyprodukowany w tym roku czy nawet 5 lat temu. Przeprowadzono próby na kilkuset
tysiącach pacjentów i mamy do czynienia z rozmaitymi pożądanymi stanami
rzeczy, natomiast w większości przypadków lek powoduje stany niepożądane.
Jeżeli więc człowiek bez konsultacji chciałby go zażyć, to musiałby go po zakupieniu od razu wyrzucić. Jeżeli natomiast weźmiemy lekarstwo na zaburzone
stany psychiczne, którym leczono np. 50 lat temu i dzisiaj, to uzyskamy nieco
inną treść wspomnianej ulotki – mianowicie, że ten lek został wyprodukowany
dawno, że został przetestowany na znacznej liczbie ludzi, jednocześnie otrzymujemy ewidentnie pożądane stany rzeczy, a tylko fragmentarycznie odnotowuje się
pojedyncze przypadki działania toksycznego, które mogą wywołać niekorzystne
objawy w pojedynczych przypadkach.
Analogicznie jest z teoriami, tzn. dobre teorie w praktyce to takie, które
istnieją i sprawdzają się od dawna80. Ponadto muszą być to teorie interdyscyplinarne, czyli występujące na pograniczu wielu nauk, które tworzą wymiar
myślenia obiektywnego. Nie mogą być monokierunkowe; wywodzone z języka, z metodologii i z poprawności technologicznej jednej dziedziny wiedzy, lecz
wtedy, kiedy korzystamy z tych samych obszarów języka, przedmiotu, podmiotu
i metodologii drugiej, trzeciej, czwartej dziedziny wiedzy. Teorie z pogranicza
79
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prawa, ﬁlozoﬁi, psychologii, pedagogiki, kryminologii, psychiatrii i medycyny
są interdyscyplinarne. Na obrzeżach tych wielu nauk, dziedzin, kiedy będziemy
realizować przedmiot „człowiek i reintegracja społeczna”, wtedy spróbujemy wyjaśnić to, co jest, a właściwie to, jak powinno być, ponieważ jesteśmy w stanie
tylko przybliżyć się do rzeczywistej prawdy81.
Jest jeszcze kolejna grupa teorii: teorie holistyczne i teorie przestrzenne, które nazywam ekologicznymi. Po pierwsze – trzeba ukazywać osobę holistycznie
– kim ona jest, a także holistycznie pokazywać, jakie czynniki decydują o jej
zachowaniu: wewnątrzosobowościowe czy zewnątrzosobowościowe; mówiąc
o holizmie, trzeba traktować go jako strukturalną całość. Holizm i ekologia to
pokazanie człowieka w przestrzeni, w środowisku; jako podmiot i zintegrowaną całość w przestrzeni społecznej82. W związku z tym można stwierdzić, że te
kryteria spełnia teoria ekologiczna Bronfenbrennera (według której człowiek powinien być traktowany jako jednostka holistyczna i znajdująca się w przestrzeni
społecznej w celu integracji społecznej). Ta teoria pokazuje przede wszystkim
holizm jednostki, czyli jedność osoby, od strony struktur, które ją stanowią:
struktura korpusu, psychiczna, duchowa i społeczna. Z drugiej strony – mamy
do czynienia z przestrzenią społeczną i tutaj Bronfenbrenner zwraca uwagę na
czynniki mikrospołeczne, mezospołeczne, egzospołeczne i makrospołeczne. Teoria Bronfenbrenna jest przykładem teorii przestrzeni społecznej, zakładającej
istnienie tych czterech rodzajów czynników. Czynnik mikro wskazuje na podstawowy obiekt oddziaływania na człowieka, czyli na rodzinę83. Wadliwa rodzina
to ta, która rządzi się wspomnianymi paradygmatami, oddziaływającymi na cały
proces rozwoju człowieka. Czynnik mezo stanowią inne grupy. Z punktu widzenia psychologii społecznej młody człowiek zaczyna postrzegać inne środowiska
81
R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, „Biblioteka Niedzieli” 1997,
nr 46.
82
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P. Oleś, Z zagadnień „Psychologii wartości”, „Roczniki Filozoﬁczne” 1984, nr 4 (32).

K. Bronfenbrenner, Lewinian Space and Ecological Substancje, „Journal of Social Issues”
1998, No. 33, s. 215–217.
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poza domem, postrzega rówieśnika. Dziewczyna dostrzega koleżankę, chłopaka,
zaczyna się nimi interesować. Ta formuła nawiązywania kontaktu partnerskiego,
tworzenia pierwszych interakcji koleżeńskich, czy to są osoby tej samej płci, czy
odmiennej, czas trwania tych interakcji, ich charakter (grupy zabawy czy określonych zadań) – wszystko to będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój młodego człowieka84. Drugi wymiar grupowej socjalizacji w układzie mezo stanowi
szkoła, w której pojawić się może problem agresji, agresywności, symetryczności
czy asymetryczności. W grupie klasowej sposób funkcjonowania dziecka w szkole będzie decydował o przyszłych sukcesach i niepowodzeniach. Należy zatem
badać, jaka jest komunikacja pomiędzy rówieśnikami, jakie są wzajemne interakcje, czy ograniczają się do działań formalnych, czy są merytoryczne, jak wykształca się system norm, wartości, zachowań, pewnych stałych postaw w tym
układzie, a także jak organizowany jest czas wolny85. Jeżeli młody człowiek nie
ma możliwości zaspokajania swoich potrzeb, bo jego dom jest średnio zamożny
bądź biedny, może dołączyć do grupy zastępczej, która przejmie funkcje wypełniania czasu wolnego86. Są to grupy podwórkowe, uliczne, a nawet chuligańskie,
mogące zamienić się w bandy czy grupy przestępcze. To jest problem interakcjonizmu na poziomie mezosystemu społecznego aktywności człowieka oraz
zaspokajania potrzeb, rozwijania zainteresowań, kiedy funkcji tych nie spełnia
dom bądź szkoła87. Zawsze musi zaistnieć jakiś czynnik, który kompensuje i wyrównuje „ja” realne z „ja” idealnym, eliminujący brak poczucia bezpieczeństwa,
uznania i akceptacji jednostki. W dużej części będzie to realizowała struktura
nieformalna w społeczności otwartej88.
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Wspomnieć wreszcie należy czynnik egzosystemu, który wiąże się w koncepcji Bronfenbrennera z tzw. otoczeniem społecznym. Możemy wymienić tu
prawo, a raczej pewien system rozwiązań proponowanych przez to prawo, infrastrukturę sieci usług. Krótko mówiąc, chodzi o to, jak wygląda zorganizowane
społeczeństwo: czy istnieje tzw. wspólny mianownik, co robimy na rzecz innych,
czy oddajemy swoje dobra, czas, sferę wolności – na rzecz tych innych, którzy
z tego powinni korzystać, ponieważ sami nie mogą wykształcić lub nie mogą
posiąść możliwości uczestniczenia w świecie kultury, sztuki i aktywności kulturowo-cywilizacyjnej89.
Koncepcja Brofenbrennera to koncepcja holistycznego człowieka. Każda
osoba ma duszę, każda jednostka chce być szczęśliwa, zauważona albo pragnie być znaczącym podmiotem w grupie, w której funkcjonuje. Otóż proces
reintegracji społecznej powiedzie się, o ile w układzie egzosystemu, o którym
wspomina Bronfenbrenner, będą istniały takie rozwiązania określone w prawie,
polityce społecznej, szeroko pojętych strukturach sieci usług, które będzie można
przyporządkować do tzw. społeczeństwa normatywnego, a nie do społeczeństwa
anomijnego90. Społeczeństwo anomijne to takie, w którym każdy działa sam dla
siebie, jest twórcą samego siebie, społeczeństwo traktuje w nim swoich członków
anonimowo, a aktywność na rzecz innych realizowana jest jedynie przez wymiar
płacenia podatków na rzecz skarbu państwa, bez jakichkolwiek elementów wykonywania usług czy ograniczeń na rzecz tych, którzy są gorsi czy o innym stanie
posiadania. W związku z tym właśnie w tym świecie społecznym ja jestem odsunięty, odizolowany, nie próbuję się integrować z grupami społecznymi91. Społeczeństwo normatywne zaś to społeczeństwo humanitarne, czyli wiedzące o tym,
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że dzielenie się oraz pomaganie jest elementem koniecznym i niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy i społeczeństwa jako całości92.
Z kolei układ makrospołeczny, wspominany przez Bronfenbrennera, to
układ idei, ideologii, światopoglądu, moralności i etyki, czyli tych wyznaczników kształtujących świadomość człowieka, które pozwolą mu prawidłowo się
zasymilować. Młody człowiek pewne idee ogranicza na początku do marzeń,
oczekiwań; później wraz z rozwojem, w poszczególnych etapach i cyklach życia,
stają się one elementem światopoglądu, jakości i obrazu życia, celów. Wreszcie
powinny sięgnąć one prawa i etyki, stanowiącej wymiar najwyższy93. Bronfenbrenner mówi, że holizm to zgodność myśli, idei i światopoglądu, moralności
i etyki, także prawa i etyki, kiedy człowiek nie jest rozdarty wewnętrznie, nie
podlega sądom relatywistycznym ze względu na podmiot oceniający; kiedy
sama jednostka potraﬁ się wszechstronnie rozwijać ze względu na zgodność tych
wszystkich wyznaczników makrosystemu. Toksyczny jest natomiast taki układ
społeczny, w którym występują rozbieżności miedzy prawem a etyką, w którym
etyka nie będzie akceptowana lub włączana w system światopoglądu czy idei
człowieka94. Człowiek w procesie socjalizacji winien mieć możliwość budowania
swojej wielowymiarowości; ale w holizmie, jedności, a nie w chaosie i wzajemnej
eliminacji95.
Otóż jeżeli w układzie tych wszystkich cech, desygnatów i wyznaczników
makrosystemu sam człowiek będzie postrzegał różnice w zakresie socjalizacji
w domu, szkole, klubie, partii politycznej lub gdziekolwiek indziej, jeżeli będzie
miał możliwość przystosowywania się do wybiórczych elementów światopoglądu, ideologii czy etyki, to wówczas ta osoba staje się instrumentem szeroko po92
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jętej polityki społecznej, poddaje się łatwo sterowaniu zewnętrznemu, a nawet
głębokiej manipulacji ze strony tychże podmiotów96. Natomiast jeżeli człowiek
będzie funkcjonował w makrosystemie, którego wszystkie elementy są ze sobą
zintegrowane, wówczas możemy powiedzieć, że to on sam będzie decydował
o sobie, będzie twórcą samego siebie i będzie wykorzystywał uczące doświadczenia samego siebie97. Jeszcze raz powtórzę te trzy elementy, bo będę wielokrotnie
do nich powracał. Podkreślają one, że człowiek jest podmiotem – w myśl koncepcji Starczewskiej – przynależy do modelu sokratejskiego, który zakłada, że
człowiek jest wartością, doświadczenia osoby są uczące, wreszcie, że człowiek
jest twórcą samego siebie98. Będzie to możliwe tylko w sytuacji pełnej zgodności,
norm i przekonań, które osobie wpoiła rodzina, szkoła, inne grupy społeczne;
będą przekładały się na ideologie i światopogląd, z którego będzie korzystał w życiu społecznym, w trakcie swojej aktywności kulturowej, stale podkreślał sens
norm etycznych. W takim przypadku tworzy się rzeczywiście wymiar człowieka
holistycznego99.

Reintegracja wsparta na wartościach
Trzecia płaszczyzna myślenia to myślenie na poziomie aksjologii. Jeżeli
ta wspomniana przeze mnie małpa, która merda ogonem, na poziomie inteligencji subiektywnej, chce się cywilizować, to zakłada okrycie, wychodzi na ulicę
i wtedy myśli na poziomie inteligencji obiektywnej. Jeżeli natomiast chce się
stać człowiekiem, musi sięgnąć do aksjologii, żeby zgubić te wszystkie wyznaczniki czy atrybuty długiego ogona lub wystających palców. Człowiek do sposo96
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bu swojego myślenia na temat bytów, otaczającej rzeczywistości, zjawiska, które
analizujemy – czyli reintegracji społecznej – powinien przyłożyć warstwę analizy
wspartej na wartościach100.
Jeżeli przedkładamy zjawisko reintegracji na poziomie etyki, to na początku
należy stwierdzić, że mamy do czynienia z trzema grupami podmiotów, które są adresatami tej etyki. Pierwszym z nich jest sprawca jakiegoś zachowania
niedozwolonego, bo reintegracja to jest przecież powrót człowieka, który szkodzi, krzywdzi innych, jest w opresji, w stanie konﬂiktu społecznego. Typowy
przykład to osoba, którą chcemy zresocjalizować, żeby następnie poddać ją procesowi integracji do grup społecznych. Drugim podmiotem jest oﬁara. Oﬁara
jest przedstawicielem szerszych grup społecznych – mamy do czynienia ze społeczeństwem jako całością101. Należy zaznaczyć, że tym drugim podmiotem jest
właśnie oﬁara w powiązaniu ze społeczeństwem. Trzeci podmiot, stosunku integracyjnego czy reintegracyjnego, to wspólnie: kultura i cywilizacja. Nie uważam
zatem, że klasyczny stosunek reintegracyjny dotyczy człowieka i społeczeństwa.
Klasyczny stosunek reintegracji osoby to stosunek, który badamy na poziomie
relacyjności podmiotowej trzech elementów: sprawcy, oﬁary w powiązaniu ze
społeczeństwem oraz kultury i cywilizacji102. Ponadto te trzy podmioty powinny
stanowić jedność, to znaczy – jakby powiedział pedagog społeczny – tworzyć
tzw. perspektywę pedagogiczną. Musimy bowiem zbudować taką rzeczywistość
społeczną po stronie grupy, grup, różnych układów społecznych, w której nie
będziemy dzielić i nie będziemy tworzyć odrębności statusowej, tylko będziemy
starali się stwarzać takie modele i systemy reintegracji czy integracji społecznej,
w których sprawca, oﬁara i społeczeństwo, kultura i cywilizacja będą stanowić
jedność. Uważam, że tak powinno być, bo dzięki temu można zbudować pro-
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cedurę działań i strategię postępowania, ponieważ oparta jest ona na założeniu,
które będzie determinowało wszystkie elementy tych oddziaływań103.
Wszystkie wyznaczniki myślenia przedzałożeniowego dlatego są tak określane, że stanowią naturalny czynnik strukturalizujący procedurę jako proces,
co ma wpływ na jego elementy jako ciąg zorganizowanego działania ludzkiego
w oparciu zasoby, potencjały, metody, techniki i środki postępowania104.
Należy zaznaczyć, że trzeba wyraźnie określić deﬁnicję wymiaru etycznego
w odniesieniu do wspomnianych trzech grup podmiotowych: po stronie sprawcy
jest to tzw. tożsamość osobowa, po stronie oﬁary i społeczeństwa – tożsamość
społeczna, a po stronie kultury i cywilizacji – tożsamość kulturowa105. Czyli tworzymy wymiar etyczny, który w sposób ostry i wyraźny deﬁniuje proces
reintegracji społecznej. Należy teraz podać wyznaczniki tożsamości osobowej,
solidaryzmu społecznego, który jest rozbieżny z tożsamością społeczną, a także
wyznaczniki pojęcia tożsamości kulturowej106.
Po stronie sprawcy tożsamość osobowa to system czterech wartości, który
powinien być wpisany w układ makrosystemu społecznego, według teorii Brofenbrennera. Trzeba bowiem pamiętać, że integracja oznacza włączenie osoby do
społeczeństwa, zatem należy wiedzieć, jaki powinien on być w stosunku do społeczeństwa, co społeczeństwo powinno mu dać, co osoba powinna posiadać, żeby
móc wejść do społeczeństwa. W aksjologii, w etyce mówimy o czterech wartościach cząstkowych, które deﬁniujemy jako: 1) wolność wewnętrzną, 2) prawo do
wyboru, 3) odpowiedzialność jednostki, 4) prawo do zaciągania zobowiązań107.
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Jeżeli chodzi o drugą wartość centrową, tzw. tożsamość społeczną czy solidaryzm społeczny, to możemy powiedzieć, iż jest to system społeczny trzech
wartości, które są holistycznie ze sobą powiązane, a są nimi: uczciwość, pomocowość i efektywność, czyli koherencja działania108. Tożsamość kulturową tworzą
natomiast dwie wartości: akceptacja i zrozumienie człowieka109.
Powinniśmy zadbać o to, żeby w tzw. działaniach sprawczych, w prawie,
w otoczeniu, normach i obyczajowości, w działaniu ideologizującym, światopoglądzie – zwracać uwagę na podstawową, fundamentalną wartość etyczną: to jest
tożsamość człowieka110.
Sięgamy wówczas na poziomie inteligencji obiektywnej do teorii, w tym
wypadku – psychoanalizy, teorii przystosowania społecznego, teorii systemów,
a także odwołujemy się do pewnego kierunku myślenia egzystencjalno-humanistycznego111. A ponieważ w grę wchodzi człowiek, najlepiej sięgnąć do psychologii personalistycznej. Warto tu wspomnieć o rozprawie Jana Pawła II pt. Osoba
i czyn. Dowiadujemy się z niej o tych wszystkich wartościach, które budują nasze
człowieczeństwo i stanowią o wartości, jaką jest każdy człowiek, oraz świat wolności wewnętrznej, świat potrzeb112. W procesie resocjalizacji jednostki trzeba
pamiętać o tym, że najistotniejsza jest sprawa kształtowania właściwego świata
wolności wewnętrznej, a w sytuacji kiedy ten świat wolności wewnętrznej jest
ograniczony, należy doprowadzać do odblokowania naturalnych potrzeb i zainteresowań jednostki113.
108
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W psychologii społecznej nazywa się ten proces zjawiskiem deprywacji potrzeb. Czasami mówimy o wtórnej dewiacji, o psychogenezie zachowania sprawcy, tzn. ujawnione stany potrzeb podstawowych, potrzeb wyższego rzędu lub
zainteresowania, które nie mogły być zrealizowane. A blokada tych wewnętrznych stanów rzeczy prowadzi do wadliwej socjalizacji. Wtedy należy rozpocząć
resocjalizację i stwarzać szansę na kreowanie stanów wewnętrznych pożądanych
przez osobę, bo tylko jednostka, która będzie dysponowała zintegrowaną osobowością, może być włączona do świata wolnego114. A tymczasem jak kształtujemy
świat wolności wewnętrznej skazanego np. w zakładzie karnym? Reglamentujemy korespondencję, paczki, widzenia, pracę, to wszystko, co nie powinno być
ograniczone – nawet mycie się pod prysznicem. Doprowadzamy do sytuacji
absurdalnej, bo w procesie socjalizacji wkraczamy w świat wolności człowieka,
ograniczając jego naturalne potrzeby115.
Drugim elementem tożsamości człowieka w wymiarze sprawcy jest prawo
do wyboru. Jeżeli człowiek nie ma wyboru, działa nielogicznie, jeżeli więc mamy
mówić o systemie, musimy budować układ logiczny, w którym prawo, ideologia i praktyka postępowania dają możliwości wyboru. Wspomniałem o kastracji
chemicznej, o której wypowiadał się premier Tusk. Każdy sprawca, u którego
stwierdzamy zaburzenie psychiczne na poziomie seksualnym, może poddać się
kastracji, ale jest to tzw. kastracja farmakologiczna, dokonywana tylko za zgodą
skazanego. Bez alternatywy, bez możliwości wyboru stosujemy wyłącznie kary
hańbiące, a takie kary były wykonywane w średniowieczu116. W XXI wieku nie
powinno być żadnych kar okaleczających człowieka, kar hańbiących, odbierających prawo do wyboru i godności ludzkiej. Kiedy wyjeżdżam na wykłady do
Skandynawii, spotykam podczas różnych hospitacji zakładów karnych zabójców,
sprawców nieraz bardzo drastycznych i barbarzyńskich zbrodni. Nawet im, po
pewnym czasie, stawia się pytanie, czy chcą się poprawić. Należy sprzeciwić się
114
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resocjalizacji zadekretowanej w kodeksie karnym, jak to się dzieje w Polsce. Resocjalizacja powinna stanowić odpowiedź człowieka na pytanie, czy się chce zmienić117. Trzeba mu przedstawić propozycję i ofertę zmiany. Do wspomnianych
zbrodniarzy po trzech latach przychodzi nauczyciel więzienny, który się nimi
opiekuje, i pyta, czy chcą się zresocjalizować, bo któryś z nich jest np. dewiantem seksualnym czy ma zaburzenia osobowości, jest psychopatą reaktywnym
czy człowiekiem o rozproszonej inteligencji, czyli ma niskie (z punktu widzenia
rozumu) rozeznanie w tym, co czyni. W ten sposób podkreśla się podmiotowość i tożsamość osobową sprawcy. Ja dokonuję wyboru, on dokonuje wyboru,
a efektem dokonywanych wyborów jest podpisanie kontraktu. Skazany podpisuje kontrakt. Jest to umowa, swobodne oświadczenie woli. Wolę wyraża podmiot,
a nie przedmiot. W wyniku umowy jest zobowiązany do określonych działań,
nabywa pewne prawa i zobowiązania, musi świadczyć usługi118. W tym wypadku jako dewiant godzi się np. na tzw. kastrację farmakologiczną, czyli zażywa
leki, najczęściej jedno lekarstwo, dozowane w określonym czasie poprzez system
kontroli zewnętrznej, która musi wywołać kontrolę wewnętrzną119. Kontrolę zewnętrzną stanowi tzw. monitoring elektroniczny, a kontrola wewnętrzna są to
określone zmiany neurochirurgiczne, immunologiczne i psychiczne w osobie na
skutek działania leku i ćwiczeń socjoterapeutycznych120. I to wszystko stanowi
propozycję, realizowane jest prawo do wyboru. Jest to działanie etyczne, bowiem
wkraczamy z interwencją, ale jednocześnie dajemy prawo do wybierania, nie
narzucamy swojej woli innej osobie.
Trzecim elementem, o którym wspomniałem, jest odpowiedzialność. Człowiek musi być odpowiedzialny za swoje wybory. A jaka jest odpowiedzialność
117
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człowieka, który zabił i nie płaci stałej renty na rzecz oﬁary, skazanego, który
ukradł i nie zwraca zagarniętego mienia? W teorii probacji piszę na ten temat
od 30 lat, lecz nie dotarły do mnie nigdy sygnały o tym, że któryś z polityków
zapoznał się z nią. To widać również w naszym prawodawstwie. Byłoby zupełnie
inaczej, gdyby sprawca był odpowiedzialny za swoje czyny. Proponuję, aby skazany pracował tak długo, aż odpracuje zagarnięte mienie, zamiast go kierować
na koszt podatnika do zakładu karnego. Jeżeli zabije człowieka bądź go trwale
okaleczy, powinien zapłacić odszkodowanie. Prawo jest taką dziedziną, która
pozwala na wykonywanie restytucji, czyli przywrócenia stanu poprzedniego. Instytucją prawną w przypadku zabójstwa bądź powstania szkody jest instytucja
odszkodowania. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby formuła
odszkodowania w postaci np. stałej renty na rzecz dzieci, które zostały osierocone, była formułą podmiotowości sprawcy, tożsamości w sensie etyki, czyli odpowiedzialności121.
Ponadto, jak mówił Jan Paweł II, istnieje także możliwość zaciągania zobowiązań. Podmiot, czyli człowiek, może sam siebie ograniczyć, czyli sam może
zaciągnąć pewne zobowiązanie122. To jest najbardziej wyraźny i dostrzegalny
przymiot władzy człowieka: kiedy decyduje, może rozkazywać, sam zaciąga zobowiązanie. Powrócę tu do wspomnianego wcześniej przykładu: jeżeli ktoś zabił,
może być nie tylko odpowiedzialny za swój czyn, ale także zaciągać zobowiązanie
na rzecz oﬁary. Przebywając w zakładzie karnym, więzień może wziąć kredyt na
naukę, ukończyć studia, znaleźć i wykonywać pracę podczas odbywania kary,
a także płacić stałą rentę np. na rzecz dzieci swojej oﬁary. Podejmuje się zobowiązania, więc istnieje powinność ustalenia zakładu pracy, żeby znaleźć mu takie
miejsce pracy, aby ta renta była systematycznie wypłacana, ponieważ sprawca
zdecydował się na systematyczne świadczenie w wyniku swojego czynu. Należy
stwierdzić, że inaczej wygląda pozycja skazanego, kiedy reprezentuje go w poszu-
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kiwaniu zatrudnienia zakład karny, a inaczej, kiedy robi to urząd pracy. Utrzymywanie w Polsce mitu, stereotypu, że zamykanie w zakładzie karnym jest jedyną
formą traktowania podmiotowego sprawcy jest zupełnym nieporozumieniem.
Drugą wartością fundamentalną jest tożsamość społeczna, a dotyczy ona oﬁary i społeczeństwa. Prawo powinno kształtować świadomość społeczną ukierunkowaną na odpowiedzialność, uczciwość, pomocowość i użyteczność123.
Uczciwość społeczna oznacza realne stwarzanie szans komuś, kogo chcemy
poddać zmianie, np. przestępcy czy nieletniemu sprawcy. Z kolei pomocowości
nie należy rozumieć jako pomoc materialną, a raczej – stwarzanie możliwości, aby
osoba swój problem umiała rozwiązać samodzielnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do
systemu rozdawnictwa, co jest niczym innym, jak ratownictwo, które nie ma nic
wspólnego z pomaganiem i właściwie rozumianą pomocą124. Natomiast użyteczność to efektywne rozwiązanie problemu społecznego, bowiem poprzez system
instytucjonalny należy próbować rozwiązywać zadania.
Trzecim elementem perspektywy pedagogicznej zorganizowanego działania
integracyjnego jest tożsamość kulturowa, w ramach której wyróżniliśmy dwie wartości: akceptację i zrozumienie. W trakcie diagnozowania psychospołecznego nie
możemy jedynie konstruować opinii i diagnoz jako sumy zaburzonej osobowości,
stopnia nieprzystosowania społecznego, defektów czy ilości toksyn, musimy się
nauczyć, że człowiek jest sumą zła i dobra. Musimy zaakceptować jednostkę taką,
jaka ona jest, i wyeliminować wszelkie oceny subiektywne w stosunku do czynu,
zdarzenia, które spowodowało, że trzeba jednostkę włączyć do systemu ponownie,
kierując się mechanizmami wyjaśniającymi i umożliwiającymi modyﬁkację w kierunku zachowania pożądanego125. Istotne jest także zrozumienie, tzn. uznanie
prawa do odmienności, inności, decydowania o samym sobie126.
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Zakończenie
Diagnoza sytuacji społecznej dzieci i młodzieży wykazuje występowanie co
najmniej trzech niekorzystnych zjawisk warunkujących przebieg procesu ich socjalizacji. Są to, po pierwsze, zjawiska depresji jednostkowej i depresji grupowej
sprowadzającej się do utraty przez jednostki kontroli nad swoim codziennym
środowiskiem oraz utraty społecznej wartości w następstwie braku poczucia
przydatności, autonomii i niezależności. Wysoki stopień niezaspokojenia potrzeb
podstawowych oraz rozwojowych doprowadza młodych ludzi do pauperyzacji,
wykluczenia i rezygnacji z aspiracji i własnych celów życia.
Kolejne zjawisko niekorzystnie kształtujące społeczne wzrastanie jednostki
to socjopatia, rozumiana jako forma egoizmu i obojętności na los człowieka ze
strony innych osób. Pojawia się ona w atmosferze nadmiernego współzawodnictwa i zaspokajania potrzeb nawet za cenę skrzywdzenia innych i skrajnej obojętności, barku empatii na ich problemy egzystencjalne i wychowawcze. Procesowi
socjopatii społecznej towarzyszy zjawisko nadmiernej komercjalizacji i karierowiczostwa. Osoba staje się przedmiotem, a nie podmiotem, gubi swoją odmienność i staje się nieodpowiedzialna za swoje wybory w procesie socjalizacji.
Nieprawidłowy mezosystem społeczny generuje zjawisko wiktymizacji, które osłabia wszelką autoodpowiedzialność jednostki, a oskarża innych za patologie
ich zachowań. Jest to tendencja do oczyszczania siebie z win poprzez atakowanie
otoczenia, kreowanie nieufności i urazów wobec najbliższych obiektów wychowawczych, które uważają za odpowiedzialne za swoje frustracje i niemożliwość
zaspokajania potrzeb.
Badania longitudinalne dostarczają wiedzy, iż elementy życia rodzinnego
pozostają w bliskiej zależności z zachowaniami agresywnymi, w tym przestępczymi u dzieci i młodych ludzi. Zwłaszcza studia empiryczne Lobera i Stouthamer-Loebera dały podstawę do sformułowania czterech paradygmatów jako
źródeł wadliwej socjalizacji. Są nimi: paradygmat lekceważenia, konﬂiktu, zachowań i postaw dewiacyjnych oraz zniszczenia. Paradygmat lekceważenia ozna-
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cza, że rodzice nie poświęcają dostatecznie dużo czasu swoim dzieciom i są nieświadomi problemów, z którymi mogą spotkać się one poza domem. Rodzice
pozostają obojętni na sytuacje dewiacyjne zachowań dzieci, nie kontrolują ich
czasu wolnego i nie znają otoczenia rówieśniczego, które dostarcza im akceptacji
i potrzeby uznania.
Paradygmat konﬂiktu przejawia się w rodzinnych interakcjach rodziców
oraz dzieci i sprowadza się do preferowania agresywnych wzorów zachowań
wzajemnych. Ten typ komunikacji doprowadza do eskalacji niechęci, konﬂiktu
i braku uznania. W następstwie tego typu postępowania wyzwala się przemoc
ﬁzyczna, która całkowicie eliminuje możliwość współpracy i uszanowania autonomii.
Rodzice mogą ulegać różnym dewiacjom, gdyż legitymują się kryminalną
przeszłością lub przejawiają patologiczne postawy zmierzające do wywierania
wpływu na dzieci w tym samym kierunku. Dzieci uczą się wzorów dewiacyjnych
zachowań od rodziców poprzez bezpośredni przekaz tego typu wyborów lub ich
akceptowanie.
Paradygmat zniszczenia uzewnętrznia się w sytuacjach, gdy rodziny narażone
są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, takich jak: bezrobocie, bieda, wykluczenie społeczne, trwała choroba lub kalectwo, rozwód, separacja lub
śmierć. Następstwem tych traumatyzujących sytuacji jest wyzwalanie konﬂiktów
rodzinnych na podłożu niewłaściwych kontaktów emocjonalnych. Zewnętrzne
stresory niszczą harmonię związków familijnych, obniżają próg irytacji, na skutek czego wzrasta prawdopodobieństwo agresji wśród członków rodziny.
Analizy empiryczne Syndera i Pattersona dotyczące rodzinnych interakcji
opisywanych w kategoriach dyscypliny, rodzicielstwa pozytywnego, kontrolowania zachowań dzieci poza domem oraz rozwiązywania problemów i konﬂiktów
wskazują na bezpośredni ich wpływ na funkcjonowanie w dewiacyjnych rolach
młodych ludzi.
Synder i Patterson rozwinęli dwufazowy model zachowania dewiacyjnego
u dzieci. Pierwszy etap deﬁniuje związek rodzinny – lekceważenie dzieci we

Reintegracja społeczna skazanych w warunkach probacji...

183

wczesnych fazach procesu socjalizacji prowadzi do nieodpowiedniej społecznej
adaptacji, która z kolei prowadzi do braku dyscypliny i nieposłuszeństwa. Nieposłuszne dziecko jest zazwyczaj odrzucone przez osoby z jego najbliższego środowiska i tym samym wykazuje tendencje do włączania się do grup rówieśniczych
o cechach patologicznych lub wręcz kryminalnych.
Dotychczasowy stan wiedzy na temat socjalizacji osób przekonuje, iż analiza funkcjonowania dzieci i rodziców w środowisku, w którym oni rzeczywiście
żyją, dostarcza danych najbardziej diagnostycznych i pomocowych w określaniu
strategii postępowania korygującego wadliwe interakcje pomiędzy członkami
wspólnot familijnych.
W świetle pedagogiki i psychologii model Bronfenbrennera byłby wskazany
do ustalenia na poziomie mikro, mezo, egzo i makro zespołu czynników odpowiedzialnych za dysfunkcjonalny przebieg socjalizacji dziecka oraz do ustalenia
jednocześnie etapu i fazy tego procesu.
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SOCIAL REINTEGRATION OF CONVICTS.
THE PARADIGM OF PERSONAL,
SOCIAL AND CULTURAL  CIVILIZATION IDENTITY
Summary
The diagnosis of the social situation of children and youth shows a presence of
at least three unfavourable phenomena determining the result of resocialization. Firstly,
it is an individual and group depression resulting in a loss of control over everyday environment and the loss of social value as a consequence of a feeling of lack of usefulness,
autonomy, and independence. High degree of unfulﬁlling of the basic and developmental
needs leads the young people to pauperization, exclusion and resignation from their own
aspirations and life goals. Another phenomenon which distorts the entity’s process of
taking root in a society is sociopathy, understood as a form of egoism and indiﬀerence
to human fate. It emerges in an atmosphere of excessive competition and fulﬁlling needs
even at a price of harming others and extreme indiﬀerence, lack of empathy for their
existential and educational problems.
The process of social sociopathy is accompanied by an excessive commercialization
and careerism. Person becomes an object, loses his distinctness and ceases to be responsible for his choices made in the process of socialization. Present knowledge of the resocialization proves that the analyses of functioning of the children and adults in their real
environment gives the most valuable diagnostic data, helpful when setting strategy for
correcting faulty interactions between family members.
Translated by Andrzej Bałandynowicz

Elżbieta Bednarz
Warszawskie Seminarium Teologiczne

ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE
A ZNACZENIE SPRAWNOŚCI MORALNYCH
NA PODSTAWIE ANALIZY ZACHOWAŃ
I PREFEROWANYCH WARTOŚCI UCZNIÓW
WYBRANEGO GIMNAZJUM

Wstęp
W procesie wychowania niezwykle ważne miejsce zajmuje wychowanie moralne. Dzieci na początku naśladują zachowanie swoich najbliższych, czyli rodziców, czasami dziadków, w miarę dorastania i wchodzenia w okres przedszkolny
i szkolny wpływ na moralność wychowanków mają także nauczyciele i rówieśnicy w szkole. Ze względu na ten fakt warto podkreślać, iż dużym wyzwaniem dla
rodziców i wychowawców jest świadectwo moralne ich własnego życia.
Proces wychowania moralnego ułatwia uczenie się głębszego myślenia o sobie w stosunku do innych, o normach, o prawach i postawach, które posiadamy
bądź których nam brak, wreszcie o wszystkim, co uznajemy za dobre lub złe.
Według Deklaracji II Soboru Watykańskiego o wychowaniu, nurt wychowania społecznego ma opierać się na rozwijaniu u młodych umiejętności oceny wartości
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moralnych według prawidłowo uformowanego sumienia oraz na umiejętności
przyjmowania owych wartości przez osobisty i odpowiedzialny wybór.
W każdym istniejącym na ziemi społeczeństwie można dostrzec zmysł moralny, bez względu na poziom cywilizacyjny prezentowany w danej grupie społecznej. Moralność wszystkich narodowości jest zadziwiająco zbliżona do siebie,
bez względu na odległość, czas, zaawansowanie kulturowe czy rodzaj kultu religijnego. W każdej społeczności ludzkiej istnieją określone zasady i prawa wyznaczające sposób funkcjonowania w określonym środowisku.
Celem tego opracowania jest wskazanie efektów wychowawczych w sytuacji, gdy występuje spójność działań szkoły i domu rodzinnego zmierzających do
wypracowania u wychowanków preferowanych postaw i wartości moralnych na
przykładzie uczniów wybranego gimnazjum.

Dwa środowiska wychowawcze w procesie wychowania moralnego
dzieci i młodzieży
Zanim podejmiemy próbę określenia wpływu rodziny i szkoły na proces wychowania moralnego wychowanków, warto zdeﬁniować, czym jest wychowanie
moralne. Ks. Kamiński wywodzi, iż termin ten ściśle łączy się z szeroko rozumianym terminem „wychowanie”, które można zdeﬁniować: „jako uznany społecznie system oddziaływania wychowawców na wychowanków celem pokierowania
ich wszechstronnym rozwojem, zmierzającym do ukształtowania dojrzałej osobowości”. Autor podkreśla, że wychowanie moralne, które jest wychowaniem ku
wartościom, zajmuje ważne miejsce w pełnym procesie wychowania1.
Prymarną rolę rodziny w wychowaniu dziecka podkreśla fakt, iż stanowi ona
istotne znaczenie w całym jego życiu od okresu narodzin do czasu osiągnięcia
dojrzałości psychicznej i ﬁzycznej. Rodzina była i jest więc głównym podmiotem
wychowania moralnego dzieci i młodzieży.
1

J. Kamiński, Wychowanie moralne w rodzinie, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.),
Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010, s. 410–411.
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Aby jednak rodzina spełniała zakładaną funkcję wychowawczą, dziecko musi
czuć się bezwarunkowo kochane i akceptowane przez rodziców. Dziecko, które
nie ma zaspokojonej potrzeby miłości, ma duże trudności w identyﬁkowaniu się
ze swoimi rodzicami i akceptowaniu cenionych przez nich wartości. Autor książki „Twoje dziecko potrzebuje Ciebie” – Campbell, wywodzi: „Bez mocnej, opartej na miłości więzi z rodzicami dziecko reaguje na ich wskazówki złością, urazą
i wrogością. Uważa prośby czy polecenia rodziców za czepianie się i stara się im
sprzeciwiać. W drastycznych przypadkach dziecko zaczyna reagować na każdą
prośbę rodziców tak wrogo, że jego ogólny stosunek do rodziców (a następnie do
wszelkich autorytetów, w tym i Boga) zaczyna polegać na robieniu wszystkiego
właśnie na odwrót, na przekór tego, czego się od niego oczekuje”2. Rodzice towarzyszący dziecku w jego rozwoju muszą wskazać fundament, na którym budują
swoje życie, a który będzie mógł wytrzymać próbę czasu i doświadczeń życia.
Skuteczność wychowania moralnego w dużej mierze zależy od wzorca i metod oddziaływania. Zdaniem wspomnianego wyżej ks. Kamińskiego, do najbardziej uznanych i powszechnie stosowanych metod wychowania moralnego
należą: „dawanie przykładu postępowania moralnego, wdrażanie do zachowań
moralnych, kierowanie procesem samowychowania dzieci i młodzieży, rozwijanie samorządności i metoda rozumowania moralnego”3.
Zasadność podkreślania skutecznej metody wychowania moralnego poprzez
dawanie przykładu postępowania moralnego warto potwierdzić łacińską sentencją: Verba docent, exempla trahunt.
Rodzice jako pierwsi wychowawcy przekazują swoim dzieciom określony
system wartości, w których zawarta jest także wiedza moralna. Wspomniany wyżej autor stwierdza, że poprzez celowe dostarczenie wiedzy rodzice przekazują
dzieciom konieczny zasób treści i pojęć, które w przyszłości staną się elementami
indywidualnej świadomości moralnej w ich życiu. Jego zdaniem, jednoznacznie

2

R. Campbell, Twoje dziecko potrzebuje Ciebie, Kraków 1989, s. 28.

3

J. Kamiński, Wychowanie moralne, dz. cyt., s. 411.
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sformułowane treści moralne są dla dziecka wyraźnym drogowskazem postępowania w codziennym życiu. Kolejną formą oddziaływania rodziców na moralność dziecka jest kształtowanie jego emocji, przeżyć i ocen. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez stosowanie nagród i kar, nakazów i zakazów. Dzięki temu
dziecko uczy się postępowania moralnego ocenianego jako dobre, a unikania zachowań określanych jako złe. Ten sam autor zwraca uwagę także na ukazywanie
określonych wzorców postępowania, które mają wspomóc wychowanie moralne.
Podkreśla przy tym korelację wymienionych trzech elementów oddziaływania na
proces wychowania moralnego w rodzinie4.
Mastalski wypowiada się, iż: „dobrze jest, gdy rodzice stwarzają dzieciom
okazje do poznawania wartości, jak również pomagają im odkrywać wartości
w sobie”5. W kolejnej przestrzeni odkrywania przez dzieci wartości ten sam autor
wymienia wspólne działanie z rodzicami, podczas którego dziecko ma okazję do
obserwacji preferowanych wartości w praktyce. Następnym elementem troski
o świat wartości dziecka jest kształtowanie przyzwyczajeń zgodnie z akceptowanymi wartościami oraz wychowywanie w duchu aﬁrmacji danych wartości, tak
aby dziecko, przyswajając je, utożsamiało się z nimi. Przywołany autor zwraca
uwagę na wielką wagę samodyscypliny rodziców, podkreślając, że wszelkie niekonsekwencje czy brak spójności w działaniu przyniosą zamęt w postrzeganiu
świata wartości6.
Warto w tym miejscu przywołać współczesną rzeczywistość dotyczącą znajomości swoich dzieci przez rodziców, ich potrzeb, zainteresowań, problemów,
kręgu przyjaciół itp. Panująca powierzchowność w stosunkach rodzic – dziecko stała się już powszechnym zjawiskiem socjologicznym, skutkującym rozluźnieniem autentycznych i emocjonalnych więzi rodzinnych, zezwoleniem na
większą swobodę i tym samym zmniejszeniem wymagań7. Dzieci, ciesząc się ta4

Tamże, s. 414.

5

J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko?, Kraków 2009, s. 81.

6

Tamże, s. 82–84.

7

http://szkola.gery.pl/dylematy-wspolczesnego-wychowania.html (23.05.2011).
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kim rodzajem wolności ze strony rodziców, pozbawiane są w naturalny sposób
pozytywnych wpływów i formowania ich charakterów. Ta swoboda natomiast
prowadzi nieuchronnie do degradacji duchowej, do upadku moralności oraz
osłabienia rodziny.
Kolejnym środowiskiem, który ma znaczący wpływ na kształtowanie „szkieletu moralnego” dziecka i młodego człowieka jest szkoła, w tym zarówno nauczyciele, jak i rówieśnicy wychowanków. Z uwagi na ograniczenie merytoryczne
i formalne wywodu wspomniany zostanie tylko wpływ nauczyciela na sferę wychowania moralnego ucznia.
Zwykle w procesie wychowawczym kładzie się nacisk na wypracowanie
w wychowanku takich składników, jak: nawyki, postawy, poglądy, itp. Uznaje
się więc wychowanie za zorganizowaną działalność mającą na celu ukształtowanie odpowiednich wartości.
Na rolę zawodową nauczyciela składają się trzy funkcje: dydaktyczna – związana z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności; wychowawcza – związana z kształtowaniem umiejętności społecznych, tożsamości,
systemu wartości; opiekuńcza, czyli dbanie o zaspokojenie potrzeb biologicznych
i psychicznych uczniów, zapewnienie im opieki i poczucia bezpieczeństwa. Na
poziomie edukacji elementarnej najbardziej wybija się funkcja opiekuńcza, a następnie wychowawcza. Na wszystkich szczeblach edukacji wszystkie trzy funkcje
konstytuują rolę nauczyciela. Niewypełnianie lub zaniedbanie jednej z nich powoduje, że sukcesy uzyskiwane w obszarze związanym z pozostałymi funkcjami
są jedynie pozorne.
Z zagadnieniem odpowiedzialności łączy się problem troski o dojrzałą osobowość nauczyciela. Wymagania stawiane nauczycielowi często wykraczają poza
przeciętną środowiska. Istnieje głębokie pragnienie, ażeby nauczyciel wybijał się
ponad przeciętną swoją postawą godną naśladowania, gdyż w zawodzie nauczycielskim, jak w żadnym innym, każda wartość osobista jest wartością społeczną,
owocującą w praktyce pedagogicznej i w życiu społecznym.
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Należy pamiętać, iż dorastający uczeń, gdy nie zobaczy urzeczywistnionych
w życiu dorosłego, a szczególnie wychowawcy, głoszonych wartości, może nie
przekonać się do nich, nie uwierzyć w motywy i nie zdobyć się na odwagę, aby
kształtować w sobie określoną wartość moralną. Właściwie rozumiany autorytet
posiada w sobie więcej pozytywnych niż negatywnych aspektów, będąc z natury
takim rodzajem punktu odniesienia dla młodego człowieka, że staje się dla niego
wyzwaniem, zaproszeniem do wysiłku, do zmierzenia się z samym sobą, do dojrzewania. Przecież wielu młodych ludzi pragnie być takimi, jak napotykani w ich
życiu autentyczni, w pełni dojrzali dorośli. Czymś głęboko pożądanym jest, aby
w życiu nauczyciela i wychowawcy uczeń mógł dostrzec jasne i przejrzyste uhierarchizowanie jego systemu wartości, z czego mógłby brać przykład.
Zasadne jest, niestety, w tym miejscu pytanie, czy w systemie szkoły doszło
już do sytuacji chaosu? K. Misiaszek odpowiada, iż w bardziej szczegółowym
uzasadnieniu tego stanu można wskazać na przerost w niej dydaktyki, istnienie
wzajemnie sprzecznych idei pedagogicznych, brak koherencji w sferze wartości,
rozrost biurokracji i nadmierna ilość nowych przepisów i dyrektyw, za którymi trudno nadążać, często brak współpracy szkoły i domu rodzinnego oraz niski prestiż nauczyciela wychowawcy. Dołącza do tego nadmierne podkreślanie
praw ucznia, z mniejszym naciskiem na jego powinności i obowiązki, co zostało
usankcjonowane w tzw. karcie praw ucznia, a z czego sami uczniowie skwapliwie
korzystają, prezentując postawy roszczeniowe i powodując nierzadko sytuację
wychowawczej niespójności, prowadzącej właśnie do chaosu8.
Aby szkoła mogła osiągnąć zamierzone rezultaty wychowawcze, powinna
uwzględniać całokształt wpływów oddziaływających na wychowanie, w tym wychowanie religijne. Bezsporny jest fakt ścisłej korelacji wychowania religijnego
z wychowaniem moralnym. Oczywiście tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów szkolnych i wpływu wychowawczego nauczyciela, tak też wpływ nauczania religii na rozwój moralny jest możliwy tylko wtedy, gdy spełnia stawiane mu
8

K. Misiaszek, Rola wychowawcy a indywidualność młodego człowieka wobec chaosu kulturowego, materiały konferencyjne KO, Warszawa 2011, s. 6.
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przez współczesną pedagogikę wymagania. Zdarzają się, niestety, źle prowadzone
lekcje religii, które przynoszą więcej szkody w postępowaniu i myśleniu moralnym niż pożytku, o czym wspomina Łobocki9.

Sprawność moralna współczesnej młodzieży gimnazjalnej –
analiza
Zdaniem wielu badaczy, w tym strukturalistów, najważniejszym elementem moralnego rozwoju dzieci i młodzieży jest zdolność myślenia w kategoriach
moralnych. Strukturaliści nie negują wagi osobistych doświadczeń i więzi dla
rozwoju moralnego, mając świadomość, że podobnie jak w przypadku zdolności
poznawczych, moralność rozwija się w wyniku interakcji z otoczeniem, wpływów społecznych10.
Młodzież gimnazjalna w wyniku rozwoju poznawczego, posługująca się
operacjami myślenia abstrakcyjnego, dąży do określenia własnej tożsamości
poprzez przyjęte normy i wartości. Czas wieku adolescencji to okres wyraźnej
intensyﬁkacji i specyﬁcznego ukierunkowania problemów wiążących się z kryzysem tożsamości, stanowiącym podstawę kształtowania się dojrzałej osobowości w sensie indywidualnym i społecznym. Według Orwida i Pietruszewskiego,
główne zadania adolescencji to zakończenie procesu separacji/indywidualizacji
rozpoczętego w pierwszym roku życia i określenie własnej, szeroko pojmowanej
tożsamości: ustalenie tożsamości psychologicznej, psychoseksualnej, interakcyjnej, społecznej, ustalenie własnego systemu wartości i określenie własnych systemów życiowych11.
W psychologicznej charakterystyce adolescencji wskazuje się: krytycyzm myślenia, zorientowanie na przyszłość, skłonność do krytycznej oceny wartości i zasad
moralnych, którymi kieruje się pokolenie dorosłych, poszukiwanie autoidenty9

Zob.: M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 137–140.

10

Zob.: Spencer A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 183–187.

11

M. Orwid, K. Pietruszewski, Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 1996, s. 88.
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ﬁkacji połączone z brakiem doświadczenia i pobudliwością, akceleracją płciową
i jej efektem w postaci różnego rodzaju namiętności12. Cechy współczesnego społeczeństwa w połączeniu ze specyﬁką okresu rozwojowego, jakim jest adolescencja,
sprzyjają niebezpiecznemu szerzeniu się patologicznych zjawisk wśród młodzieży:
uzależnień, przemocy i agresji, przestępczości, prostytucji13. Warto przypomnieć,
że w charakterystykę okresu dorastania wpisują się także mechanizmy buntu, negacji, przyjmujących postać krytyki bezpośredniej bądź pośredniej, a występujących
w roli zaznaczenia własnej indywidualności i odrębności.
Tak jednak jak współczesny świat jest pełen sprzeczności dotyczących wyborów i działań moralnych, tak też młodzież nie jest w swym myśleniu i postępowaniu jednorodna. W życiu młodego człowieka pojawiają się też niekiedy
sprzeczne, wykluczające się tendencje (egocentryzm i poświęcenie się, obojętność i zaangażowanie). Z jednej strony występują zachowania agresywne, np.
w stosunku do rodziców, z drugiej poświęcenie się dla biednych, potrzebujących
itp. Środowiska młodzieży cechuje ogromne zróżnicowanie, wyznaczone z jednej
strony przez czynniki przestrzenne (np. wielkie miasto, małe miasto, wieś), status
socjoekonomiczny, wpływ środowiska wychowawczego, ale także wiele innych
czynników – wpływ kultury, formy spędzania czasu wolnego, typy więzi w grupach rówieśniczych. Współczesne przyśpieszone tempo życia oraz inwazja zmian
także prowadzą do osłabienia poczucia wartości tego, co ustalone zostało jako
wartość stała, niezmienna. Warto podkreślić w tym miejscu, iż wewnętrzna etyka wartości uniwersalnych zdecydowanie pomaga w realizacji człowieczeństwa
dotyczącego młodego człowieka.

12
Por. J. Kurzypa, Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków
2001, s. 31.
13

M.J. Szymański, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Warszawa 2000, s. 7.
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Spójność działań szkoły i domu rodzinnego
ku wypracowaniu wspólnych wartości moralnych w planowaniu
działań wychowawczych wybranego gimnazjum
Zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II: „szkoła jest powołana, by każdemu
dawać szansę kształtowania własnej osobowości, swego życia moralnego i duchowego, a także włączenia się w społeczeństwo. W wizji pedagogicznej wymienionego autorytetu wychowawczego szkoła, oprócz przyczyniania się do
rozwoju kulturalnego, społecznego i zawodowego młodzieży, winna dostarczać
odpowiedniego zasobu wartości i zasad moralnych”14. Podkreśla się tutaj też, że
wychowanie moralne nie ogranicza się tylko do przekazywania zasad moralnych
i ich uświadamiania. Podstawową troską wychowawcy ma być umiejętność kierowania własnym życiem oraz oceny własnych zachowań.
W środowisku edukatorów chrześcijańskich spotkać się można ze stwierdzeniem, że zasady i cele edukacji chrześcijańskiej oparte są na akceptacji oraz realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości chrześcijańskich, kulturowych
oraz etycznych. Za zasadniczą metodę przekazywania wychowankom pożądanych sposobów postępowania uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną
postawę nauczyciela, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego.
System wychowawczy w szkole zrzeszonej w Association of Christian Schools
International, która posłuży nam za przykład, oparty jest na wartościach Pisma
Świętego, które stanowi podstawę i punkt wyjścia dla programu realizowanego
w chrześcijańskiej szkole.
Poniżej ukazane zostaną odwołania do kształtowania wartości i postaw moralnych w podstawowych dokumentach szkoły, jakimi są: statut szkoły, Szkolny
Program Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Najważniejszym aktem prawa wewnętrznego każdej placówki jest statut.
Dokument ten reguluje wszystkie obszary instytucji, wewnętrzną organizację,
14
R. Adrjanek, Zadania szkoły w wychowaniu moralnym w wizji pedagogicznej Jana Pawła II,
w: Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogice, (red.) N. Pikuła, Kraków
2011, s. 130–132.
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cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu
prawa. Daje możliwość zapisów wskazujących na specyﬁkę danej jednostki.
W statucie szkoły, którą wybrano do badania odniesień w stosunku do
podjętego zagadnienia, znajdujemy zapisy korespondujące z podejmowanym
tematem.
Zadaniem szkoły jest:
a) wychowanie w atmosferze miłości do Boga i odpowiedzialności za swoją
ojczyznę,
b) partnerstwo z rodzicami w kształceniu ich dzieci,
c) podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w zgodzie z zasadami etyki chrześcijańskiej,
d) propagowanie najwyższych standardów moralnych w oparciu o tradycję
biblijną, poszanowania godności innych bez względu na ich światopogląd,
narodowość i wyznanie15.
W kolejnym dokumencie szkoły, jakim jest Szkolny Program Wychowawczy,
już w pierwszych słowach przywołujących model absolwenta szkoły czytamy:
Wierzymy, że nasz absolwent będzie:
– wszechstronnie wyposażony w wiadomości i umiejętności niezbędne do
samodzielnego życia i dalszej edukacji oraz postawy chrześcijańskiego
sposobu bycia;
– umiał używać swoich zdolności, służąc innym;
– nawiązywać właściwe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu
i zrozumieniu;
– komunikatywnie wyrażać swoje myśli, emocje i potrzeby, szanując odmienność innego człowieka;
– mieć właściwy obraz samego siebie (poczucie własnej wartości
i tożsamości);

15

Statut Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel w Warszawie, rozdz. II, § 2 pkt 1.
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– umiał ponosić konsekwencje własnych decyzji;
– otwartym i niosącym radość człowiekiem.
W celach wychowania i zadaniach nauczyciela ujętych w wymienionym wyżej programie także odnajdujemy kontekst moralny: „Fundamentalnym celem
wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie
utrwalenie w świadomości wychowanka, by autentycznie utożsamiał się z nimi,
rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nierespektowania”16.
W tezach Szkolnego Programu Wychowawczego zwraca się uwagę na dwa środowiska wychowawcze, którymi są nauczycie oraz rodzice, a akceptacja przez
rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania przyjętych przez szkołę jest
niezbędnym warunkiem ich realizacji, co jak jest podkreślane, wiąże się z koniecznością stałej współpracy.
Wśród przyjętych priorytetów programu wychowawczego do realizacji
w bieżącym roku szkolnym jako pierwszy wyasygnowany został: „Praca nad charakterem i postawami uczniów /prawdomówność, uczciwość, szacunek, postawa
służenia”17.
Wybierając priorytety wychowawcze do realizacji w poszczególnych latach
szkolnych do wymienionego wyżej dokumentu szkolnego, jakim jest Szkolny
Program Wychowawczy, uwzględnia się przyjęty system wartości, na mocy którego oceniane jest zachowanie ucznia, a który stanowi integralną część Zasad
Wewnątrzszkolnego Oceniania. W opracowanej do wymienionego dokumentu
tabeli, z uwzględnieniem kategorii postępowania i postawy ucznia oraz określonej punktacji dodatniej i ujemnej za konkretne zachowanie, zauważa się,
że szczególne miejsce, wysoko oceniane, zajmują kategorie związane z wymienionymi wcześniej wartościami. Warto wymienić chociażby szczegółowe kategorie: szacunek do dorosłych, szacunek do kolegów, usługiwanie sobie wzajemnie,

16

Szkolny Program Wychowawczy w Chrześcijańskim Gimnazjum Samuel, rozdz. II, IV.

17

Tamże, rozdz. VI.
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prawdomówność i uczciwość, postawa na lekcjach i przerwach. Zapis punktów
dodatnich i ujemnych realizowany jest poprzez wypełnianie Szczegółowej Karty
Oceniania Ucznia. Punkty wpisywane w karcie dokumentują zachowanie ucznia:
jego mocne strony oraz kierunek pracy nad charakterem. Karta jest dostępna do
wglądu dla ucznia i rodzica.
Praktyka edukacji chrześcijańskiej zakłada ścisły związek pomiędzy uczeniem
się a chrześcijańskim wychowaniem, w pełnej harmonii i współpracy dwóch prymarnych środowisk wychowawczych, którymi są dom rodzinny i szkoła. Korelacja edukacji z wychowaniem w szkole realizowana jest w jedności integrowanych
treści, a także poprzez organizację planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, w którym wychowanie moralne włączone jest w jego całość.

Preferowane wartości i zachowania uczniów wybranego gimnazjum –
wyniki badań
Aby potwierdzić teoretyczne wywody na temat zasadności ścisłej współpracy
dwóch środowisk wychowawczych, jakimi są dom rodzinny i szkoła, w promowaniu wartości i postaw moralnych, przeprowadzono badania wśród uczniów
wyżej wspomnianej szkoły. W kwestionariuszu postawiono jedenaście pytań,
wśród których były pytania dotyczące promowanych wartości przez uczniów,
rodziców respondentów oraz nauczycieli. W kolejności znalazły się pytania na
temat sposobu wychowania i przekazywania wartości wskazywanych przez rodziców oraz wychowania w domu rodzinnym. Następne pytania dotyczyły spędzania czasu z rodzicami oraz konsekwencji rodziców wobec badanych. Aby
potwierdzić bądź wykluczyć zależność między wartościami wyznawanymi przez
rodziców i nauczycieli a wartościami promowanymi przez dzieci, postawiono
pytanie, czy wartości wpajane przez rodziców oraz nauczycieli mają wpływ na zachowanie badanych. Ostatnie dwa pytania dotyczyły postaw uczniów w dwóch
konkretnych sytuacjach życiowych.
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Szkoła, w której przeprowadzono badania, w założeniach wychowawczych
szczególnie podkreśla aspekt wychowania moralnego poprzez współpracę dwóch
środowisk: domu rodzinnego i szkoły, zasadną stała się więc próba dowiedzenia stawianej tezy. Badanie przeprowadzono na populacji 26 uczniów. Byli to
wszyscy uczniowie uczęszczający do wspomnianego w tym opracowaniu gimnazjum. Wśród badanych 13 osób to dziewczęta. Zdecydowana większość uczniów
mieszka w mieście. Szkoła, do której uczęszczają, mieści się w stolicy. Większość
badanych to 13–14-latki.
Z przeprowadzonych badań empirycznych wśród uczniów wybranego gimnazjum, którego wychowankowie wprowadzani są w przestrzeń życia zgodnie
z określonymi wartościami, w ścisłej spójności środowisk wychowawczych, zauważa się niezwykle ciekawe wyniki, zaprezentowano je poniżej.
Wykresy liczbowe przedstawiające wyniki ankiety
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Wykres 1. Wartości promowane przez badanych rodziców
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Badani wykazali, że dla ich rodziców pięcioma najbardziej liczącymi się
wartościami są: wiara w Boga, uczciwość, zdrowie, wykształcenie oraz pomoc
innym. Różnica w preferowanych wartościach rodziców i nauczycieli zdaniem
respondentów dotyczy zdrowia, które zaznaczono u rodziców. Wynika to zapewne z obserwacji swoich rodziców w sytuacjach domowych, które dotyczą różnych
sfer życia.
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Wykres 2. Wartości promowane przez badanych nauczycieli

Pięcioma preferowanymi wartościami przez nauczycieli zdaniem badanych
zostają: wiara w Boga, wykształcenie, uczciwość, pomoc innym oraz prawda/
przyjaźń. Respondenci zaznaczyli w ankiecie prawdę/przyjaźń na piątym miejscu, które u rodziców zauważali w kolejności szóstej i siódmej.
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Wykres 3. Wartości promowane przez respondentów

Badania wykazały, że występuje zależność między wartościami wyznawanymi przez rodziców i nauczycieli a wartościami promowanymi przez dzieci.
W kolejności pierwszych pięciu wartości u badanych liczą się: wiara, przyjaźń,
zdrowie, uczciwość, pomoc innym. Różnicującą tutaj wartością pozostaje przyjaźń, ale jest to poparte wiedzą psychologiczną, która umieszcza przyjaźń wśród
najwyżej cenionych wartości osób w wieku adolescencji.
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Wykres 4. Sposób przekazywania przez rodziców wyznawanych wartości
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Wyniki badań wskazują, iż główny sposób przekazywania przez rodziców
wyznawanych wartości odbywa się poprzez rozmowę (19 badanych – 36%) oraz
przykład (18 badanych – 34%), a następnie konsekwencję działań (9 badanych
– 17%) oraz przytaczając przykłady (5 badanych – 9%). Tylko dwóch uczniów
zaznaczyło, że następuje to za pomocą siły.
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Wykres 5. Sposób wychowania w domu respondentów

Zaznaczone odpowiedzi na postawione pytanie wykazują, że aż 56% respondentów (18 badanych) jest wspieranych w procesie wychowawczym przez swoich
rodziców, a 31% (10 badanych) stwierdza, że często robią tak, jak chcą rodzice,
gdyż nie mogą im się sprzeciwić.
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Wykres 6. Spędzanie czasu z rodzicami badanych na budowaniu relacji

Na pytanie o spędzanie czasu z rodzicami na budowaniu relacji czternaścioro uczniów (56%) zdecydowanie potwierdziło, a dziesięcioro (40%) zaznaczyło,
że tylko czasami, ale tylko jeden uczeń (4%) odpowiedział przecząco.
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Wykres 7. Konsekwencja rodziców wobec badanych

Na pytanie o konsekwencję działań odpowiedzi były równo podzielone, jedni uczniowie odpowiadali, że rodzice są konsekwetni, a inni, że tylko czasami.
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Wykres 8. Wpływ wartości wpajanych przez rodziców na postępowanie badanych

Zachęcająco dla rodziców wyglądają odpowiedzi badanych odnośnie do
wpływu wpajanych przez nich wartości na postępowanie swoich dzieci. Szesnastu badanych (62%) zdecydowanie potwierdziło wpływ, a dziesięciu (38%)
częściowo.
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Wykres 9. Wpływ wartości wpajanych przez nauczycieli na postępowanie badanych

Zaskakujące były odpowiedzi na pytanie, czy wartości wpajane przez nauczycieli mają wpływ na postępowanie uczniów. Tylko sześciu badanych (23%)
określiło zdecydowany wpływ, czterech (15% badanych) opowiedziało, że czasami i aż szesnastu (62% badanych) stwierdziło, że wartości wpajane przez na-
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uczycieli nie mają wpływu na ich postępowanie. Takie odpowiedzi potwierdzają
teorię zewnętrznego buntu wobec autorytetów.
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Wykres 10. Reakcja respondenta, gdy kolega nie ma zadania domowego

Badając postawy uczniów w dwóch sytuacjach, zauważa się wysokie morale.
Aż piętnastu (58%) badanych w sytuacji wystąpienia reakcji na nieodrobienie
zadania domowego przez kolegę reaguje opowiedzeniem się za pomocą w odrobieniu zadania na przerwie, siedmiu (27% badanych) stwierdza, że da zadanie do
odpisania, a czworo uczniów (15% badanych) zaznacza, że ich to nie interesuje.
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Wykres 11. Postawa badanego w konkretnej sytuacji szkolnej
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Na ostatnie pytanie z zakresu postaw, a dotyczące oddawania nauczycielowi
do oceny ściągniętego z Internetu referatu/opracowania, dziewięciu (35%) badanych) odpowiada, że nigdy tego nie czyni, czternastu badanych (54%) stwierdza,
że nie oddaje, ale czasami wzoruje się na dostępnych w sieci opracowaniach.

Wnioski
Na podstawie wyników badań zauważamy, że zarówno rodzice (opiekunowie), jak nauczyciele i młodzież mają wypracowane bardzo zbliżone systemy
wartości. Ankietowani stwierdzili, że trzema najbardziej liczącymi się wartościami w każdej z wymienionych wyżej grup są: wiara w Boga, uczciwość i pomoc
innym.
Przekazywanie wartości w domach ankietowanych uczniów odbywa się
głównie poprzez rozmowę oraz dawanie przykładu. Wychowanie w rodzinach
badanych w dużej mierze polega na wsparciu ze strony rodziców, aczkolwiek
uczniowie zaznaczali także odpowiedź, że nie mogą się sprzeciwiać rodzicom.
Badani wypowiadali się również, że rodzice spędzają z nimi czas na budowaniu
relacji. Poruszony w ankiecie aspekt konsekwencji wychowawczej rodziców w
stosunku do swoich dzieci potwierdzony jest odpowiedziami pozytywnymi oraz
stwierdzeniem: czasami. Wartości wpajane przez rodziców i nauczycieli mają
znaczący wpływ na postępowanie i wybory młodzieży.
Koncentrując uwagę na zachowaniu i preferowanych wartościach uczniów,
wnioskujemy, iż badana młodzież wykazuje cechy koleżeństwa – ma to praktyczny wymiar. Uczniowie wyrażają gotowość pomocy koledze/koleżance w odrabianiu lekcji podczas przerwy lekcyjnej, kilkoro z badanych swoją pomoc oferuje,
sugerując odpisanie zadania domowego. Zdecydowana większość ankietowanych
przyznaje, że nie oddaje nauczycielowi referatów ściągniętych z Internetu, ale
czasami wzoruje się na dostępnych w sieci pracach.
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Zakończenie
Zarówno dziecko, jak też dorastający młody człowiek wychowywany w duchu aﬁrmacji danych wartości i postaw moralnych szybciej je przyswaja i czyni swoimi. Jeżeli najbliższe środowiska wychowawcze, jakimi są dom rodzinny
i szkoła, w spójny sposób wywierają wpływ na wychowanka, to będzie on człowiekiem wyposażonym w silny i zdrowy szkielet moralny. Osobiste świadectwo
życia wychowawców, pełne konsekwencji w postępowaniu, jest najlepszym sposobem kształtowania systemu wartości u dzieci i młodzieży. Jak wypowiada się
Mastalski: „dzieciństwo i okres adolescencji jest czasem nabierania umiejętności
poruszania się w świecie wartości i antywartości. Owa umiejętność ma stać się
busolą do żeglowania po morzach wyborów, dylematów, wątpliwości i pokus”18.
Konkludując, zasadne jest więc podkreślenie ważnej prawdy: środowiska wychowawcze mają absolutnie zdecydowany wpływ na kształtowanie się moralności
wychowanków, ale moralne życie i postępowanie każdego człowieka to pasmo
jego zaangażowań osobowych.
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Wewnątrzszkolny System Oceniania.
EDUCIATONAL ENVIRONMENTS AND THE SIGNIFICANCE
OF MORAL BEHAVIOR BASED ON THE ANALYSIS OF THE CONDUCT
AND ACCEPTED VALUES OF SELECTED SECONDARY SCHOOL
(JUNIOR – HIGH SCHOOL) STUDENTS
Summary
The goal of this paper is to demonstrate, based on the educational eﬀects a situation
where there exists a congruent eﬀort by the school and immediate family to develop in
pupils certain preferred attitudes and moral standards.
From the empirical research conducted among speciﬁc middle school pupils introduced to living conditions where speciﬁc values were taught in direct conjunction with
their educational environment, an image emerges of a pupil with a strong moral foundation. The most important values for the pupils are: faith in God, honesty, friendship, health and helping others. The majority of pupils (62% of those observed) ﬁrmly reported
that the values instilled in them by their parents have an inﬂuence on their behavior. The
remaining pupils also conﬁrmed the fact that the values instilled in them by their parents
have an inﬂuence on their behavior but to a limited degree.
In summary, an important truth is emphasized: the educational environment deﬁnitely has a pronounced inﬂuence on the development of pupils’ moral values, but a moral
life and the behavior of every person ﬂows from an individual’s personal engagament.
Translated by Tymoteusz Case

Paweł Nierodka
Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

SPRAWNOŚCI MORALNE
W PEDAGOGICZNYM RECENTYWIZMIE 
THYMOS A PHRONESIS

Wstęp
Pedagogika jako część systemu recentywistycznego1 Józefa Bańki stanowi
treść podjętych w pracy rozważań. Kształcenie człowieka ma być według niego
nastawione z jednej strony na to, aby umiał on podejmować wyzwania związane
z rozwojem cywilizacji i postępem technicznym, z drugiej natomiast – aby realizował w swym życiu aspekt humanistyczny, etyczny, żeby był istotą „wysoko
moralną”, miał wrażliwość aksjologiczną. Ma ono zawierać elementy tożsamości
związane z historią. Kształcenie nie może być tylko i wyłącznie optymistycznie nastawione na przyszłość, nie może również podkreślać znaczenia jedynie
oryginalności. Winno być ono przede wszystkim nastawione na teraźniejszość,
a także uwzględniać wewnętrzne środowisko życia „człowieka konkretnego”2:
thymos (tj. to, co emocjonalne) i phronesis (tj. to, co racjonalne). Thymos stanowi źródło emocjonalnych zachowań człowieka, phronesis natomiast, to źródło

1
Recentywizm to system ﬁlozoﬁczny, zgodnie z którym istnieje tylko teraźniejszość. Przeszłość i przyszłość natomiast to inscenizacje umysłu człowieka, niezawierające bytu.
2

„Człowiek konkretny” to indywidualny człowiek żyjący w teraźniejszości.
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jego racjonalnych, rozumowych zachowań. Obie te kategorie są częścią między
innymi etycznych, a także pedagogicznych rozważań Bańki3. Są to sprawności
moralne istotne w wychowaniu człowieka, stanowiące treść pedagogicznego recentywizmu4. Recentywizm ten „przyjmuje perspektywę antropologiczną”5, jest
on „wyrazem świadomości pedagogicznej naszej epoki, w której zrodziła się nieuleczalna wątpliwość co do tego, czy postępowanie naukowe gwarantuje odtwarzanie rzeczywistości z pominięciem tzw. momentu antropologicznego”6, tego,
co pierworaźne, ludzkie, subiektywne, twórcze, z pominięciem komponentów
emocjonalnych (tj. thymos) stanowiących treść wewnętrznej sfery życia człowieka. Koncepcja pedagogicznego recentywizmu podkreśla ważność w życiu człowieka twórczości, wychowania dla teraźniejszości, w którym pomaga edukacja
ﬁlozoﬁczna kładąca nacisk na phronesis (tj. sferę racjonalną) i thymos (tj. sferę
emocjonalną) człowieka. Thymos i phronesis to dwie sfery osobowości człowieka.
Współistnieją one harmonijnie w człowieku prostomyślnym7, stanowiącym ideał
człowieka, o którym mówi Bańka w swej ﬁlozoﬁcznej koncepcji.

Thymos i phronesis źródłem twórczych zachowań człowieka
Każde dzieło twórcze musi mieć swego autora. Autor jest samowystarczalny
– ma on rację tworzenia dzieła w sobie, a nie poza sobą. Jest to wspólne zarów3
„W pedagogice jest miejsce – pisze J. Bańka – na usytuowanie kategorii thymos i phronesis”. J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości, Warszawa 1995, s. 73.
4
Recentywizm pedagogiczny to system organizacji społeczeństwa oparty na zasadzie tymczasowości. Celem jego jest pomoc człowiekowi w kształtowaniu zdolności adaptacji do zmieniających się sytuacji i warunków życia.
5

J. Bańka, dz. cyt., s. 103.

6

Tamże, s. 49.

7

Człowiek prostomyślny to: „Idea człowieka postępującego według zasad najprostszych
(podstawowych), odpornego na alienacyjny, frustrujący wpływ dynamicznie rozwijającej się
techniki”. J. Bańka, Słownik pojęć i tekstów ﬁlozoﬁcznych. Przewodnik encyklopedyczny po recentywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności, t. 1 A–N, Poznań 2004, s. 12. Człowiek ten ma
intuicyjny ogląd dobra i zła.
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no dla kultury Wschodu, jak i kultury Zachodu. Różnica polega na tym, że
w przypadku kultury Wschodu, w której występuje podejście holistyczne, dzieło
jest wielkie, jeśli zniknie z niego imię autora. Natomiast we współczesnej kulturze Zachodu istnieje przywiązanie do praw autorskich, tendencja do nadawania
imion, nazywania wszystkiego, rozwijania słownika pojęć. Akcent postawiony
jest w niej na indywidualność.
Losy pojęcia „twórczość” mają swą historię. Historię tę poddaje analizom
Władysław Tatarkiewicz8, sięgając do początków tradycji kultury europejskiej.
„Grecy – pisze autor – nie mieli terminów, które by odpowiadały terminom
»tworzyć« i »twórca«. I rzec można, że nie były im potrzebne. Wystarczał im wyraz »robić« [...], artyści [...] nie wykonują rzeczy nowych, lecz tylko odtwarzają
te, które są w naturze”9. Dla starożytnych zadaniem artysty jest podporządkowanie się regułom, prawom, odkrywanie, odtwarzanie, naśladowanie ich10. U podłoża tak rozumianego zadania artysty tkwi przekonanie o doskonałości natury,
do której człowiek w swym życiu winien się upodobnić, poddać jej prawom.
8
Władysław Tatarkiewicz „poszukiwał w pismach ﬁlozofów – pisze Józef Górniewicz –
tych cech i właściwości procesu twórczego, które były podkreślane i podzielane przez większość
badaczy. Wyodrębnił dwie takie właściwości. Pierwsza dotyczyła tego, że każdy produkt twórczy jest nowy. Własność druga sprowadzała się do tego, iż każdy twórca wydatkowuje znaczną
część energii umysłowej na wytworzenie owego nowego produktu”. J. Górniewicz, Kategorie
pedagogiczne: odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia,
Olsztyn 1997, s. 78.
9
10

W. Tatarkiewicz, Pisma zebrane, t. 2. Droga przez estetykę, Warszawa 1972, s. 436.

W ﬁlozoﬁi Platona i Arystotelesa zostaje zadane pytanie dotyczące naśladownictwa
– mimesis. Dla Platona ważne jest poznanie świata idei stanowiącego wieczny wzór. Poddaje on krytyce poetów uprawiających naśladownictwo. Pisze on w X księdze: „wszyscy poeci
uprawiają naśladownictwo [...] a prawdy nie dotykają” (Platon, Państwo. Z dodatkiem siedmiu
ksiąg Praw, t. 2, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 61), „naśladowca [...] nie zna się
zgoła na rzeczywistości, a zna się tylko na wyglądzie? Czy nie tak?” (tamże, s. 62). Arystoteles
natomiast zauważa: „Instynkt naśladowczy jest bowiem przyrodzony ludziom od dzieciństwa
i tym właśnie człowiek różni się od innych zwierząt, że jest istotą najbardziej zdolną do naśladowania. Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wiedzy”. Arystoteles, Poetyka, przekł.
H. Podbielski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 10–11. Poezja dla niego
jest dziedziną tego, co nie jest ani fałszywe, ani prawdziwe.
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W starożytności odróżniano poetę, który robi rzeczy nowe, od artysty, którego
zadaniem jest odtwarzanie natury, odróżniano poezję od sztuki. Tak rozumianą poezję zaczyna cechować wolność. Można w niej dostrzec intuicje pojęcia
twórczości i twórcy. Wraz z rozwojem kultury europejskiej pojęcie tworzenia
zyskuje nowe znaczenie11. Bóg w chrześcijaństwie, jest tym, który tworzy z niczego (creatio ex nihilo). W średniowieczu „tworzenie jest atrybutem boskim”12.
Artysta, twierdzi Aureliusz Augustyn, czerpiąc inspiracje z ﬁlozoﬁi Platona, nie
tworzy, ale szuka pierwowzoru czy też śladów piękna. W okresie odrodzenia zaczęto traktować artystę jako tego, który wymyśla swe dzieła, wychodzi poza dane
przyrody, poza czynność jej naśladowania. Jednak dopiero później początkowo
poetów, a następnie artystów nazwano twórcami, sztukę natomiast określano
mianem twórczości. „W XIX w. – pisze Tatarkiewicz – sztuka wzięła odpłatę za
opór poprzednich stuleci przeciw uznawaniu jej za twórczość. Teraz nie tylko
była uważana za twórczość, ale ona jedna była za nią uważana. »Twórca« stał
się synonimem artysty i poety. Gdy potem, w początku XX w., zaczęto mówić
także o twórczości w nauce (jak Łukasiewicz) czy w naturze (jak Henri Bergson
w Ewolucji twórczej), to ogół odczuł to jako przeniesienie pojęć właściwych sztuce [...] do nauki i natury”13. Dziś twórczość kojarzona jest zazwyczaj z działalnością artystyczną, a nie naukową czy techniczną. Kojarzona jest raczej ze sferą
thymos (uczuć) niż sferą phronesis (rozumu). Twórczość jednak to zarówno sfera
uczuć, jak i rozumu, ma ona nie tylko swe miejsce w sztuce, poezji, ogólnie rzecz
biorąc w kulturze, ale domeną jej jest również technika, ogólnie rzecz ujmując – cywilizacja (zdominowana współcześnie przez technikę), na co wskazuje
Bańka. Twórczość związana jest z powoływaniem nowych idei, które są istotne
w kulturze, a także w cywilizacji. Element twórczy występuje w działaniu stanowiącym formę aktywności człowieka, zauważyła Hannah Arendt14, odróżniając
11

W języku łacińskim na wyrażenie pojęcia tworzenia używano wyrazu creare i facere.

12

D. Ciechanowska, Twórczość w edukacji, Szczecin 2007, s. 52.

13

W. Tatarkiewicz, Pisma zebrane, t. 2. Droga..., s. 442.

14

Zob.: H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010.
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od siebie pracę, wytwarzanie i działanie. W twórczości siłę, która przenika rzeczywistość, dostrzega Bergson15. Jean-François Lyotard głosił natomiast projekt
kultury twórczości permanentnej, akcentującej podejmowany przez człowieka
ciągły wysiłek osłabiania, podważania uformowanych sposobów widzenia świata.
Tatarkiewicz, analizując kształtowanie się pojęcia „twórczość”, zwraca uwagę na
jego wieloznaczność, na zmianę jego znaczenia w historii. Pojęcie to „nie jest
pojęciem roboczym – pisze autor – jest natomiast użytecznym hasłem. Można
powiedzieć: nie jest pojęciem naukowym, ale jest ﬁlozoﬁcznym”16.
Alfred Skorupka i Damian Grabowski, podejmują problem twórczości
w kontekście psychologii, a także ﬁlozoﬁi Bańki. Pytają o związek koncepcji ﬁlozoﬁcznej Bańki, człowieka prostomyślnego i koncepcji psychologicznej człowieka samorealizującego się. Człowieka prostomyślnego i człowieka samorealizującego się łączą wspólne cechy zachowania, takie jak: spontaniczność, potrzeba
oddźwięku emocjonalnego, empatia, zaufanie, a także twórczość. Te dwie postawy człowieka wychodzą poza podkreślanie znaczenia jedynie niższych potrzeb
(np. ﬁzjologicznych), zwracając uwagę na ważność w życiu człowieka również
potrzeb wyższych (np. miłości) oraz potrzeb najwyższych (np. samorealizacji).
Twórczość, zauważa Skorupka i Grabowski, to jeden z aspektów charakteryzujących ludzi samorealizujących się, oprócz głębokich zainteresowań społecznych,
spontaniczności w zachowaniu, zaufania, empatii, potrzeby oddźwięku emocjonalnego. Ma ona związek ze spontanicznością. „Spontaniczność jest [...] wyrazem aﬁrmatywnego sposobu reakcji na otoczenie, na życie [...] – wyrazem reakcji
tymicznej, uczuciowej”17, tego, co niepowtarzalne. „Twórczość wynika z niepowtarzalności każdego człowieka. Nasza różnorodność powinna stanowić podsta-

15

Zob.: H. Bergson, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Kraków 2004.

16

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne, Warszawa 1988, s. 311.
17

J. Bańka, Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności, Katowice 2003,
s. 47–48.
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wę i przesłankę tego, aby projektować sobie »własny świat«”18. Człowiek winien
rozwijać twórczo swe możliwości, twórczo urządzać swe życie. Postawa twórcza
odzwierciedla indywidualność człowieka, jest tym, co odróżnia ludzi od siebie.
„Twórczemu i odkrywczemu stosunkowi do rzeczywistości daje odpowiednie
podstawy – pisze Skorupka i Grabowski – wzmożona pobudliwość psychiczna,
szczególnie uczuciowa, wyobrażeniowa i intelektualna”19. Z twórczością związane jest zdrowie człowieka. „Człowiek bowiem – pisze Bańka – wówczas może
być uznany za zdrowego, kiedy jest w stanie realizować swoje twórcze potrzeby
w ramach ambicji i psychoﬁzycznych możliwości, a także w ramach subiektywnej satysfakcji, w wymiarach osobistego szczęścia”20. Twórczość odnosi się do
„człowieka konkretnego” rozumianego jako całość, tj. do jego sfery emocjonalnej
– thymos i sfery rozumowej – phronesis. To „człowiek konkretny”, indywidualni
ludzie tworzą kulturę duchową, a także materialno-techniczny fundament cywilizacji. Z twórczością związane są kultura i cywilizacja. Są one konsekwencją
twórczych zachowań człowieka – zarówno w sferze thymos, jak i phronesis, stanowiąc treść edukacji: „We wszechstronnej edukacji człowieka współczesnego
– zauważa Henryk Gąsior – istotną rolę odgrywa oświata, nauka, technika i kultura”21. Problemy te dostrzega, poddaje reﬂeksji ﬁlozoﬁa, edukacja ﬁlozoﬁczna,
szukając w nich tego, co konstytutywne, istotne dla człowieka i jego życia.

18

A. Skorupka, D. Grabowski, Zachowanie prostomyślne, „Folia Philosophica” 2004, nr 22,

s. 81.
19

Tamże, s. 83.

20

J. Bańka, Edukacja i czas..., s. 87.

21

H. Gąsior, Pedagogika jako nauka o wychowaniu człowieka i edukacji ustawicznej w świetle potrzeb teraźniejszości, w: J. Bańka (red.), Wychowanie dla teraźniejszości, Warszawa 1996,
s. 19.
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Edukacja ﬁlozoﬁczna fundamentem wychowania człowieka
Można wyróżnić koncepcje pedagogiczne oparte na założeniu, że dobry nauczyciel, podobnie jak artysta, który z dowolnej gliny potraﬁ ulepić dowolną
formę, umie ukształtować ucznia odpowiednio do idealnych wzorców. Według
Bańki, nauczyciel nie nadaje formy „materii”, jaką jest młody człowiek, podlegający procesowi kształcenia, ale pełni rolę impulsu do samopoznania swych
możliwości i zdolności, czyli pomaga w wydobyciu – posługując się terminem
Arystotelesa – entelechii, tj. wrodzonych zdolności człowieka. Rolą nauczyciela
jest rozpoznanie zdolności ucznia, pomoc w samopoznaniu swych predyspozycji,
talentu. Po rozpoznaniu swych zdolności i samopoznaniu swych predyspozycji
istotna jest praca samego ucznia. Podstawowym zadaniem nauczyciela, pedagoga
jest wychowanie człowieka mądrego. Człowiek mądry jest autoteliczną wartością działań pedagoga: „Jego wychowaniu muszą być podporządkowane wszystkie
działania stanu nauczycielskiego”22. Kazimierz Szewczyk, nawiązując do Arystotelesa, zauważa, że człowiekiem mądrym jest: „jednostka zachowująca w swym
życiu rozumny środek”23, unikająca wszelkich skrajności.
Józef Bańka we współczesnym świecie pełnym zagrożeń cywilizacyjnych
przypisuje ważne zadanie ﬁlozoﬁi. Stanowi ona pomoc w wychowaniu człowieka mądrego, pomoc w jego samopoznaniu, w jego postępowaniu. „Dziś coraz
częściej – pisze autor – człowiek zwraca się w stronę podstawowych, ponadczasowych prawd ﬁlozoﬁcznych jako do części duchowego dziedzictwa ludzkości,
by odnaleźć w nich wskazówkę postępowania”24, drogę ku mądrości. Pomaga
mu w tych poszukiwaniach edukacja ﬁlozoﬁczna. Jej podstawowym celem jest
przysposabianie człowieka do logicznego myślenia i reﬂeksji. Doskonalenie swej
racjonalnej sfery (tj. sfery phronesis) pozwala człowiekowi dostosować się do po-

22

K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa–Łódź
1999, s. 26.
23

Tamże, s. 27.

24

J. Bańka, Edukacja ﬁlozoﬁczna. Ścieżka edukacyjna, Jarosław 2002, s. 68.
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jawiających się w świecie nowości, do występujących w nim zmian. Pozwala mu
ono odnaleźć się w rzeczywistości, w której istnieje sieć wzajemnych powiązań
odkryć naukowych i technicznych, wiedzy teoretycznej i jej praktycznego zastosowania. Człowiek, zdaniem Bańki, nie tylko odnosi się w sposób racjonalny do
nowych wytworów technicznych, ale również przejawia emocjonalne do nich
nastawienie. Odczuwa satysfakcję, zazwyczaj krótkotrwałą, z posiadania nowych
przedmiotów: „rzeczy nowe, ważne w obrębie przystosowania sprawnościowego,
są psychicznie mało przystępne, wymagają rozumienia, stwarzają też nieustanne
złudzenie, że stale rozpoczynamy od nowa – a to może być chorobliwe, jeśli
nie towarzyszy temu reﬂeksja ﬁlozoﬁczna nad tym, co stanowi tradycję kultury
oraz nad tym, co jest rezultatem naszych nowatorskich działań”25. To z rzeczami,
które przez dłuższy czas podlegały humanizacji, zauważa Bańka, człowiek może
nawiązać kontakt uczuciowy. Podobną sytuację można dostrzec w sztuce, w której stare obrazy wywołują w człowieku sympatię, uczucie wewnętrznej bliskości,
natomiast nowe obrazy stanowiące próbę wyrazu nowych idei, często w nowej
formie, mogą powodować emocjonalny dystans. Nowości – innowacje, będąc
wyrazem twórczej działalności człowieka, mają na celu ułatwienie mu życia. Wymagają one jednak od człowieka przystosowania się do nich, nie tylko na poziomie racjonalnym – phronesis, ale również na poziomie emocjonalnym – thymos.
Nieumiejętność przystosowania się może prowadzić do stresu innowacyjnego.
„Przedmiotem badań – zauważa Bańka – bywa coraz częściej zjawisko stresu
innowacyjnego, przez które rozumie się [...] stan ogólnej mobilizacji sił psychicznych, będących reakcją na nowe sytuacje i mogący – przy większej gwałtowności
zmian – prowadzić człowieka do wyczerpania i chorób psychosomatycznych”26.
W sytuacjach nowych, w których człowiek nie posiada wystarczającej wiedzy,
dotyczącej tego, jak ma wykonać daną czynność, jak ma się zachować, czuje się
zagrożony. Pojawia się „wyczerpanie zarówno ﬁzyczne, jak i psychiczne, spowo-

25

Tamże, s. 5.

26

Tamże, s. 7.
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dowane – pisze Alvin Toﬄer – przeciążeniem ﬁzycznych mechanizmów adaptacyjnych w organizmie człowieka, jak również mechanizmów podejmowania decyzji”27. We współczesnym świecie, zwiększającym tempo swego rozwoju, Bańka
proponuje człowiekowi odwołać się do ﬁlozoﬁi. Nie chodzi tu jedynie o znajomość podstawowych treści teorii ﬁlozoﬁcznych, o szukanie odpowiedzi na zadawane pytania w sferze phronesis, ale przede wszystkim o posiadanie ﬁlozoﬁi
życiowej, której odpowiedzi są ważne w sferze thymos „człowieka konkretnego”.
Dziś jednak „czyni spustoszenie zupełnie nowa choroba, polegająca na braku
ﬁlozoﬁi życiowej, która dałaby człowiekowi umiejętność przetrwania kryzysów
psychicznych, możliwość zajęcia postawy aﬁrmatywnej wobec otaczających zjawisk w świecie opanowanym przez technologię. Obserwacje i analizy dzieciństwa
młodych samobójców wykazują, że istnienie ludzkie może jedynie rozwijać się
w takiej przestrzeni, w której możliwe jest »psychiczne zahaczenie« o jakąś ﬁlozoﬁę życiowego ładu i celu. Gdy brak takiej ﬁlozoﬁi życiowej, w granice świata
ludzkiego mogą wedrzeć się niespodziewanie lęk, zagubienie [...], bezradność”28
i niepewność.
Celem edukacji ﬁlozoﬁcznej, zdaniem Bańki, jest przede wszystkim kształtowanie wrażliwości moralnej jednostki ludzkiej – odwołanie się do sfery thymos
wobec dominacji we współczesnej cywilizacji sfery phronesis. „Człowiek współczesny – pisze autor – stracił niejako instynkt i stał się szczególnie podatny na
racje logiczne. Można by powiedzieć – nieco sarkastycznie – że nawet kwiaty
zaczął wąchać za pomocą komputera”29. Autor pedagogicznego recentywizmu
akcentuje ważność ﬁlozoﬁi, która podkreśla znaczenie bezpośredniego doświadczenia moralnego człowieka (sfera thymos) wobec wszechobecnych koncepcji teoretycznych dotyczących wartości (sfera phronesis). Odróżnia on motywy danego
czynu, które decydują o działaniu moralnym, od jego skutków, których przyczy27

A. Toﬄer, Szok przyszłości, tłum. W. Osiatyński, E. Grabczak-Ryszka, E. Woydyłło, Przeźmierowo 2007, s. 279.
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ną mogą być błędy logiczne. „Serce boli człowieka – pisze – nie tylko dlatego, że
bywa chore. Ściska je również tragedia życiowych pomyłek, niekiedy także, gdy
uświadomi sobie, czego człowiek chciał dokonać, a czego dokonał naprawdę”30.
Lęk czy też rozpacz, zauważa Bańka, pochodzące z własnej lub cudzej tragedii,
można przezwyciężyć nie tylko przez odwołanie się do racjonalnej logiki – phronesis, ale przede wszystkim przez odwołanie się do własnej godności – thymos,
która pomaga uczłowieczyć, nadać ludzki wymiar zaistniałym wydarzeniom.
Józef Bańka wśród celów edukacji ﬁlozoﬁcznej wymienia zachęcenie człowieka do bliższego poznania samego siebie. Do tego poznania zachęca już Sokrates, którego całą naukę „można streścić w tych zbieżnych co do treści zdaniach: »poznać samych siebie« i »troszczyć się o siebie samych«. [...] Sokrates
uważał, że nauczenie ludzi, aby poznawali i troszczyli się o siebie samych, jest
najwyższym zadaniem, które zostało mu zlecone przez boga”31. Św. Augustyn
mówi, że poznanie siebie to poznanie duszy, poznanie czysto duchowe. Jest to
samopoznanie przez reﬂeksję i intuicję. René Descartes w sceptycyzmie metodycznym widzi metodę do poznania samego siebie. Poznanie to prowadzi go do
wniosku, że istotą człowieka jest myślenie. Karl Jaspers natomiast zauważa, że
pewne zewnętrzne elementy rzeczywistości, zdarzenia i sytuacje, w których człowiek uczestniczy, mogą odpowiedzieć na pytanie, kim on jest. Poznanie samego siebie, zauważa Bańka, jest podstawowym celem reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej: „Aby
ten cel osiągnąć, trzeba znaleźć mistrzów, którzy szli tą drogą i zostawili wiele
cennych wskazówek, jak należy to czynić”32. Wskazówki te znajdują się w ich
dorobku ﬁlozoﬁcznym, stanowiącym treść tradycji ﬁlozoﬁcznej. W dorobku tym
występuje również reﬂeksja dotycząca rzeczywistości. W pogłębieniu rozumienia
rzeczywistości, świata zewnętrznego, pomaga człowiekowi edukacja ﬁlozoﬁczna. „W oczach pedagoga świat zewnętrzny otrzymuje od człowieka konkretnego
30

J. Bańka, Edukacja ﬁlozoﬁczna..., s. 11.
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[...] swoją niepowtarzalną wartość, swój unikatowy sens”33. Świat ten to nie tylko środowisko przyrodnicze życia człowieka, stanowi go również „środowisko”
techniczne, będące konsekwencją ludzkiej aktywności technicznej. Aktywność ta
zmienia swój charakter. W starożytnej technice „człowiek jak gdyby przyjmował
prostomyślnie zachętę natury do kultywowania jej wartości, podczas gdy w technice współczesnej wymusza ona na naturze określone rezultaty, przechodząc do
konstruowania rzeczywistości”34. Zmierzając w stronę racjonalizacji – phronesis,
człowiek ubogaca środowisko swego życia przedmiotami swej aktywności technicznej, stwarza formy, jakie nie istnieją w naturze. Formy te są przedmiotem
reﬂeksji nauk humanistycznych, społecznych, np. ﬁlozoﬁi techniki. Bańka mówi
o związku ﬁlozoﬁi techniki z pedagogiczną funkcją nauki. Związek ten „uzasadnia fakt, iż cele, do których zmierza współczesny uczony zarówno w naukach
przyrodniczych, jak i społecznych, są tak ściśle związane, że po to, aby osiągnąć
w stopniu doskonałym jeden z nich, trzeba chociaż w pewnym stopniu realizować wszystkie inne, takie jak ogólność, ścisłość, wysoka informatywna zawartość,
pewność i prostota”35, dążenie do odkrycia prawdy.
W wychowaniu człowieka, w jego edukacji ﬁlozoﬁcznej, zgodnie z koncepcją pedagogicznego recentywizmu, ważną rolę odgrywa szkoła. Jej zadaniem
jest między innymi ukazanie ﬁlozoﬁi jako zachęty do zadawania zasadniczych
pytań, drogi wiodącej do lepszego poznania prawdy, „umiłowanie mądrości”.
„Umiłowanie mądrości” „nie tylko jest możliwe również w naszych warunkach
europejskich – zauważa Bańka – ale i niezbędne, aby to życie – pełne pośpiechu
i nieporozumień – miało również dla współczesnego człowieka jakiś sens. Nie
jakikolwiek sens, ale sens konkretny: »dla mnie«, »dla drugiego«, »dla innych«”36,
żyjących tu i teraz. Sens egzystencji człowieka „realizuje się a recentiori jako war-
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tość w czasie teraźniejszym”37. Wśród zadań szkoły Bańka wymienia również
sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia – jego sferze phronesis, zwracanie
uwagi na swoistość myślenia ﬁlozoﬁcznego, na różnicę między światem rzeczywistym a światem fantazji. Szkoła winna pomóc w dostrzeżeniu znaczenia naturalnego zdziwienia jako podstawy ﬁlozoﬁcznego poznania, a także w znalezieniu
odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia. W procesie edukacji ﬁlozoﬁcznej
uczeń poznaje podstawowe problemy historii ﬁlozoﬁi. Wiedza ta nie ma jedynie
czysto teoretycznego znaczenia, ma ona prowadzić go do twórczości ﬁlozoﬁcznej.
„Przeszłe idee ﬁlozoﬁi – pisze autor pedagogicznego recentywizmu – żyją nadal
poprzez rezultaty, które zrodziły i rodzą nadal”38, dlatego ujmowanie historii ﬁlozoﬁi jako „cmentarzyska idei” nie oddaje jej znaczenia. „Właśnie historia ﬁlozoﬁi
stanowiła dla ﬁlozofów wszystkich czasów niezbędną pomoc dla własnej twórczości ﬁlozoﬁcznej. [...] Filozoﬁę jednak można przede wszystkim uprawiać, tzn.
stawiać i rozwiązywać zagadnienia dotyczące spraw fundamentalnych dla życia
człowieka i rozwoju świata ludzkiego”39. W odróżnieniu od nauk empirycznych,
w których występuje pewność empiryczna, podkreśla ona znaczenie pewności
wewnętrznej, opartej na prawach moralnych i psychologicznych. Filozoﬁa pomaga w poznaniu humanistycznego oblicza życia człowieka, „pomaga człowiekowi w poszukiwaniach tych wartości, które mogłyby nadać jego dorobkowi
sens, dając mu w ten sposób zachętę do dalszej aktywności. Wprawdzie nie ma
uniwersalnego sensu życia ani uniwersalnej hierarchii wartości, ale możliwe jest
świadome odejście od czysto instynktownych reakcji na realia życia”40. Zdziwienie, wątpliwość i aktywność poszukiwawcza stanowią impuls podjęcia reﬂeksji
ﬁlozoﬁcznej. Aktywność poszukiwawcza przejawia się w ﬁlozoﬁi, jak również
w praktyce. Podmiotem aktywności poszukiwawczej jest „człowiek konkret-
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ny”, pojmowany egzystencjalnie, żyjący tu i teraz, uczący się, tworzący kulturę
i cywilizację.
W pedagogicznym recentywizmie Bańka mówi o ideach i ideałach składających się na strukturę poglądu człowieka na świat. Grupy, w których uczestniczą ludzie dojrzali, zauważa autor, kierują się ideami przeszłości, dążą do ich
urzeczywistnienia, werbalnej realizacji. Natomiast grupy składające się z ludzi
młodych reprezentują ideały. Idee i ideały są częścią składową światopoglądu
człowieka. Światopogląd ludzi dojrzałych, odwołujących się do idei, jest funkcją
rozumu – phronesis, natomiast światopogląd ludzi młodych, odwołujących się do
ideałów, jest funkcją emocji – thymos. Ludzi młodych określa, zdaniem autora
pedagogicznego recentywizmu, potrzeba aktywności poszukiwawczej. Potrzeba
ta „jest młodemu człowiekowi niejako wszczepiona w procesie socjalizacji”41. Od
jej realizacji mogą jednak jednostkę odciągać negatywne sygnały emocjonalne,
niedostrzeganie efektów podjętych przez siebie działań. Przyczyną zaniechania
realizacji potrzeby poszukiwawczej może być również wychowanie42. Będąc przyzwyczajonym do wykonywania czynności opłacalnych, wymiernych i pewnych,
w momencie pojawienia się zadań heroicznych, niewymiernych, człowiek rezygnuje z realizacji tej potrzeby. Aktywność poszukiwawcza może zostać zaniechana,
jeśli pojawiające się w życiu człowieka sytuacje lub zdarzenia są nie tylko nadmiernie trudne, ale i nadmiernie łatwe, jeśli zanika uzasadnienie tej aktywności
zarówno subiektywne, jak i materialne. Rozwój współczesnej cywilizacji zależny
jest od obecności w niej aktywności poszukiwawczej. Cywilizacja ta prowadzi
jednak do zaniku tej aktywności. Dąży ona do ułatwienia wszystkiego człowiekowi, przedstawia rzeczywistość w kategoriach pragmatycznych. Bańka zauważa,
że: „człowiek cierpi nie dlatego, że czegoś nie ma, ale dlatego, że mając wiele
rzeczy, nie ma już niczego do zrobienia. W ten sposób narasta poczucie lęku
i zagrożenia, a także obawa przed działaniem, które może przynieść złą sytua41
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cję, ponieważ aktualna jest uważana za znośną. Występuje tu ingerencja losowa:
wówczas człowiek przyjmuje jako zbawczą sytuację, która zmusza go do działania, jeśli sam nie podjąłby go z powodu swej bezwolności wobec sytuacji »znośnej«”43. Szukając w swym życiu pewności i bezpieczeństwa, zamienia on często
rzeczywiste problemy w pseudoproblemy. Zmienia także system wartości na taki,
który dostarcza mu argumentów uzasadniających rezygnację z aktywności poszukiwawczej, szuka sytuacji, w których zmiany nie są konieczne. Konsekwencją
takiej postawy, zauważa Bańka, jest psychiczna nuda, a także złudzenie „końca
wszystkiego”.
Autor pedagogicznego recentywizmu w swej koncepcji ﬁlozoﬁcznej wskazuje na znaczenie szkoły w kontekście wychowania człowieka mądrego, na cele
edukacji ﬁlozoﬁcznej, ale również na jej osiągnięcia. To edukacja, a szczególnie
edukacja ﬁlozoﬁczna, stanowi zdaniem Bańki pomoc w odpowiedzi na nurtujące człowieka współczesnego pytania dotyczące środowiska jego życia: zarówno
cywilizacyjnego, jak i kulturowego. Stanowi ona pomoc w lepszym rozumieniu,
nie tylko siebie, ale i drugiego człowieka w kontekście teraźniejszości.

Teraźniejszość w perspektywie wychowania
W pedagogicznym recentywizmie istotne okazuje się uwzględnienie zagadnienia teraźniejszości, czasu. „Wychowanie – pisze Bańka – wymaga uwzględnienia zmiany w czasie, bowiem człowiek się zmienia, a my chcemy go zmienić na
lepsze, chcemy go przysposobić do rzeczywistości”44. Wielokrotnie identyﬁkuje
się on z tradycją, szuka w niej drogowskazów dla swego aktualnego życia. Odwołuje się do dorobku pokoleń, identyﬁkuje z nim. Identyﬁkacja ta jest selektywna, „bowiem o przyjęciu pewnych treści z tradycji decydują indywidualne
gusta, predyspozycje i możliwości, a także konkretne potrzeby, którym podlega
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jednostka. Identyﬁkacja powoduje się analogią wartości, którym hołdujemy,
i wartości, które odnajdujemy [...] w przeszłości”45. W procesie identyﬁkacji powstają w kulturze różne, określane przez Bańkę mianem mutacji kulturowych46.
Autor pedagogicznego recentywizmu mówi o kulturze w kontekście przeszłości,
przyszłości i teraźniejszości. Wymienia on kultury zmutowane przez przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. W kulturach tych występuje ekspansja jednej z trzech
perspektyw czasu. W kulturach zmutowanych przez przeszłość dominują odwołania do historii, istotne jest w nich poznanie i naśladowanie przeszłości.
Społeczeństwa tych kultur dążą do tego, aby żyć podobnie jak ich przodkowie.
Przedmiotem wychowania jest w nich tradycja. „W wychowaniu na tradycji – pisze Bańka – ważne jest to, że nie traktujemy przeszłości dosłownie. [...] Kiedy
uczeń uczy się historii, towarzyszy mu poczucie przynależności do aktualnego
czasu”47. Historia, fakty historyczne, zgodnie z pedagogiczną ich interpretacją,
w sytuacji zaistnienia spraw trudnych do rozwiązania, mogą dostarczać schematów odniesienia, „prostej” analogii do zdarzeń współczesnych. W obliczu wielu zagrożeń współczesnego świata, i trudności z uniknięciem ich negatywnych
skutków, człowiek sięga nie tylko do swego indywidualnego zasobu wiedzy, do
historii osobistej swego życia – thymos, ale również do wiedzy i historii ludzkości
– phronesis. Szuka w niej sensownych odniesień do dylematów, problemów pojawiających się współcześnie. Pedagogiczny recentywizm sprzeciwia się szukaniu
determinacji teraźniejszości w przeszłości. Zawiera on postulat badania historii
w celu znalezienia schematów odniesienia do teraźniejszości, inspiracji dla twórczych rozwiązań zaistniałych w teraźniejszości problemów.
W swym ﬁlozoﬁcznym systemie Bańka mówi również o kulturach zmutowanych przez przyszłość. Społeczeństwa tych kultur tworzą wizje możliwych
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światów, planują, projektują różne zmiany. Przykładem społeczeństwa nastawionego w większym stopniu na przyszłość niż przeszłość jest społeczeństwo amerykańskie. Nastawiona na przyszłość jest również cywilizacja techniczna, która „jest
ze swej istoty paliatywna: wysuwa idee kojące, które umiejscawiają los człowieka
w przyszłości i każą mu być jemu posłusznym. Dają mu w przyszłości nadzieję,
wolność, dobrobyt i wszystko to, co tylko można sobie pomyśleć, ale odmawiają
poręczenia moralnego na to wszystko, co dzieje się teraz”48. Cywilizacja techniczna, zdaniem Bańki, jest antyrecentywistyczna – zwrócona przeciw teraźniejszości. Wpatrzona w przyszłość, tworzy w zawrotnym tempie przewidywania,
przepowiednie. Przyszłość, zdaniem autora pedagogicznego recentywizmu, jest
przedmiotem projekcji, wyobrażeń, stanowi treść rozważań planistycznych, futurologicznych, treść dla różnego rodzaju ideologii, utopii, programów postępu
i reform. „Ten, kto o niej mówi, nie może jej wypowiedzieć inaczej, niż jest
ona dana w obiekcie budowanym w teraźniejszości”49. Pedagogiczny recentywizm poddaje krytyce odkładanie rozwiązań pojawiających się problemów na
przyszłość. „Nierozwiązanych problemów – pisze Sonia Bukowska – nie da się
już zepchnąć do »nie-tutaj-teraz-bycia« przyszłego społeczeństwa – współczesny
świat musi teraz rozwiązać problemy nierozwiązane w przeszłości, ponieważ ich
odłożenie może teraz przynieść nieprzewidywalne skutki”50 istniejących zagrożeń. W kulturach zmutowanych przez przyszłość wychowanie i edukacja związane są z opracowywaniem i wdrażaniem wizji przyszłości.
Są również kultury zmutowane przez teraźniejszość. Nastawione są one na
aktualnie rozgrywające się zdarzenia. Wychowanie i edukacja łącząsię w nich
z doraźnymi potrzebami człowieka. Pedagogiczny recentywizm wskazuje na wy-
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stępowanie w myśleniu i wychowaniu człowieka nie tylko wyobrażeń przyszłości czy też nawiązań do tradycji, ale przede wszystkim na zagrożenia człowieka
wynikające z obciążenia tymi perspektywami czasu. Groźne w swych skutkach
dla człowieka okazuje się życie przeszłością lub przyszłością – czyli tym, co jest
w jego pamięci, lub w wyobraźni – zamiast teraźniejszością. W odróżnieniu od
przeszłości i przyszłości teraźniejszość ontologicznie jest, istnieje, stanowi ona
prawdziwą rzeczywistość życia ludzkiego. Życie człowieka winno być zależne od
niego samego istniejącego tu i teraz. Tę postawę nastawioną na teraźniejszość
przenosi autor recentywizmu na grunt wychowania. Tworzy koncepcję pedagogicznego recentywizmu podkreślającego znaczenie wychowania dla teraźniejszości. W odróżnieniu od wychowania dla teraźniejszości „wychowanie dla przyszłości” stanowi jego zdaniem stereotyp myślenia na temat wychowania. Przyszłość
jest bowiem nieokreślona, bez teraźniejszości pozostaje ona pozbawionym treści
pojęciem. „We wszelkich bowiem przewidywaniach dokonujemy projekcji naszej
teraźniejszości na przyszłość, toteż im mniej zajmujemy się teraźniejszością, tym
mniej zyskujemy informacji na temat naszej przyszłości”51. Konsekwencją zapatrzenia w przyszłość, „wychowania dla przyszłości” może być mniejsza dbałość
o teraźniejszość. Bańka zauważa, że: „dramat współczesnych polega nie na tym,
że nie mamy przyszłości, lecz na tym, że od fałszywie wyobrażonej przyszłości nie
potraﬁmy się oderwać oraz że nie potraﬁmy polubić teraźniejszości, która jest jedynym stałym sposobem istnienia człowieka w świecie”52. Pedagogiczny recentywizm zaleca nadać prymat aktualnej perspektywie życia człowieka, człowiekowi
żyjącemu tu i teraz. „Idea recentywizmu jest z punktu widzenia teorii wychowania prosta – pisze Bańka – [...], zakłada rozumienie człowieka przy możliwie
najmniejszej skali jego rezygnacji z siebie, z własnej teraźniejszości – właśnie na
rzecz przyszłości”53. Sprzeciwia się traktowaniu teraźniejszości jako środka do
osiągnięcia swych zamierzeń i planów w przyszłości, poświęcenia teraźniejszości
51

J. Bańka: Wstęp, w: J. Bańka (red.), Wychowanie dla teraźniejszości..., s. 5.

52

Tamże, s. 7.

53

Tenże, Edukacja i czas..., s. 35.

Paweł Nierodka

230

na rzecz przyszłości. Wybiegania w przyszłość człowiek się jednak nie wyrzeknie.
„Oczywiście, jakkolwiek by człowieka wychowywać dla teraźniejszości, będzie
on zawsze – zauważa Bańka – wybiegał w przyszłość. Nie wyzbędzie się właściwej
mu melancholii prognostycznej, gotów za każdym razem ponawiać próbę przeniknięcia tajemnic nadchodzącego świata. Ale za każdym razem usłyszy odbite
echo własnych spraw, dostępnych jego obserwacji zdarzeń”54 – teraźniejszości.
Będzie on wybiegał w przyszłość, która jest zdaniem Ernsta Cassirera nieodłącznym elementem ludzkiej świadomości. „Unikaj pytania, co może być »jutro«
– powiada Horacy. Człowiek nigdy jednak nie potraﬁ iść za tą radą. Nieodłączną
częścią jego natury jest myśl o przyszłości i życie przyszłością”55, zauważa autor
książki pt. Esej o człowieku. Wstęp do ﬁlozoﬁi kultury.
Józef Bańka mówi o niepowtarzalności „człowieka konkretnego”, żyjącego
w teraźniejszości, która jest unikatowa. „Człowiek jest nie tylko zdarzeniem,
które podlega kierowaniu wychowawczemu, ale sam porusza się wśród zdarzeń
często dlań zaskakujących”56. Ideałem człowieka na gruncie recentywizmu pedagogicznego jest człowiek, którego wewnętrzna sfera thymos i sfera phronesis łączą
się w indywidualnej, podmiotowej postawie wobec cywilizacji. Do podstawowych, istotnych „kategorii ﬁlozoﬁi człowieka i pedagogiki należy [...] podmiot
»ja«, występujący we wszystkich stwierdzeniach jako zdarzenie dotyczące faktu
ludzkiego. A fakt ludzki polega na tym, że człowiek nie może poznać rzeczywistości w oderwaniu od siebie”57. Podmiot „ja”, stanowiący złożenie sfery thymos
i sfery phronesis, a także okolicznik czasu „teraz” to podstawowe zagadnienia pedagogicznego recentywizmu, które należy uwzględnić w procesie wychowania
dla teraźniejszości. Jest to istotne w czasach, kiedy miejsce „osobowych doradców w postaci spowiednika, psychoanalityka, przyjaciela zajmują osobiste kom54
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putery, które zaczynają pełnić funkcje psychiatrów, wyręczają naukę, stwarzają
ekspertów – a wszystko po to, by zaciemnić człowiekowi obraz teraźniejszości.
Otwierają bowiem przed człowiekiem świat wartości możliwych, a pozbawiają
go wartości danych”58, tak ważnych w jego rozwoju, wychowaniu. Pedagogiczny
recentywizm działania wychowawcze łączy z wychowaniem dla teraźniejszości.
W kontekście tak pojętego wychowania podejmuje zagadnienie zapobiegania negatywnym skutkom rozwoju cywilizacji w sferze psychicznej człowieka, w sferze
thymos. Ochrony bowiem w cywilizacji złożonej technicznie wymaga osobowość
człowieka. Potrzebna okazuje się nowa perspektywa wychowawcza, a przynajmniej modernizacja obecnej, w której „musi być podkreślone to, co powinno
zostać zachowane pomimo zmiany: intymne właściwości życia człowieka, decydujące o jego samopoczuciu i wartości w ocenie własnej. Współczesna pedagogika musi być wymierzona w [...] niedoskonałości cywilizacji technicznej, której
główną cechą jest to, że staje się coraz bardziej skomplikowana i obliczona na
przyszłość”59, stanowiąc wyraz ucieczki człowieka przed swą teraźniejszością.

Zakończenie
Józef Bańka w pedagogicznym recentywizmie istotnym czyni pytanie dotyczące relacji emocji – thymos i rozumu – phronesis. Pyta o to: „kiedy między tymi
wartościami może dochodzić na gruncie pedagogiki do wzajemnego przystosowania, a więc do relacji eufunkcjonalnych, korzystnych dla żywego, odczuwającego człowieka”60. Ujmuje on zagadnienie wychowania na tle związku między
człowiekiem, jego sferą psychiczną a rozwojem jego działalności technicznej,
cywilizacji. „Istnieje – pisze on – ustawiczna wymiana usług między dwoma
wchodzącymi tu w grę poziomami: technicznym oraz psychicznym, i wszystkie
osiągnięcia uzyskane przez człowieka na jednym z tych dwu poziomów wywiera58
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ją wpływ na osiągnięcia uzyskane na poziomie drugim. Rzadko jednak dochodzi
do zrównoważenia tych poziomów”61. Człowiek współczesny ignoruje, zdaniem
Bańki, negatywne skutki rozwoju cywilizacji technicznej w sferze psychicznej,
emocjonalnej (thymos), choć nie lekceważy ich w sferze racjonalnej (phronesis).
Problemem jest „ignorancja emocjonalna” wartości życia, bez której przetrwanie
cywilizacji może okazać się wątpliwe. Pedagogiczny recentywizm opowiada się za
wychowaniem, którego celem jest troska o człowieka żyjącego tu i teraz. Teraźniejszość człowieka, podobnie jak on sam, nie może być środkiem do osiągnięcia
czegoś w przyszłości. Jest ona wartością „samą w sobie”. Nie można człowieka,
który jest recens, tj. teraz – sprowadzić do jego przeszłości czy też przyszłości.
Przyszłość, zdaniem Bańki, jest niepewna – ontologicznie nie istnieje. Sprowadzając natomiast wartość człowieka do jego przeszłości, nie pozwalamy rozwijać
się jemu w teraźniejszości. Należy zatem, zdaniem Bańki, wychowywać człowieka nie tylko w teraźniejszości, ale i dla jego teraźniejszości, dla jego aktualnego
życia tu i teraz. W wychowaniu dla teraźniejszości człowieka mądrego istotna jest
edukacja ﬁlozoﬁczna. Jej podstawowe elementy przestawia Bańka w swej koncepcji pedagogicznego recentywizmu. Podkreśla w niej wartość i godność człowieka, nawet w obliczu jego własnej czy też cudzej tragedii. Zauważa, że „mamy
własną godność, która winna udzielić nam poręczenia moralnego naszego losu,
uczłowieczyć go, nadać ludzki wymiar w obawie przed bezgraniczną nicością.
Życie jest godne, ludzkie, kiedy rozsypujące się jak klocki plany mogą jeszcze
uzyskać bodaj jakiś sens, którego nie odbierze nam kres ﬁzyczny istnienia – sens
pochodzący z poręczenia moralnego godności spełnianych kolei losu”62. Celem
edukacji ﬁlozoﬁcznej jest nie tylko poznanie teorii ﬁlozoﬁcznych, ale przede
wszystkim ﬁlozoﬁi, która nadaje sens egzystencji indywidualnego człowieka recens, tj. teraz. Celem jej jest pomoc w osiągnięciu postawy człowieka prostomyśl-
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nego63, żyjącego w harmonii składowych osobowości człowieka: thymos – serca
i phronesis – rozumu. Przykładem walki z thymos są stoicy, dla nich ważna jest
apatia. Baruch de Spinoza i René Descartes opowiadają się za phronesis. Postulat
nowożytnego nurtu racjonalistycznego, aby pozbyć się namiętności i kierować
się rozumem, jest zaprzeczeniem postawy prostomyślnej. Blaise Pascal, reprezentujący nurt romantyczny, opowiada się natomiast za thymos. W ﬁlozoﬁi te dwie
sfery są często przeciwstawiane. Człowiek ucieka w jedną bądź w drugą sferę.
Bańka zauważa, że osobowość człowieka nie jest tymiczna, ani froniczna, ale jest
złożeniem thymos – phronesis. Człowiek prostomyślny ma naturalną – dobrą (eu),
skłonność godzenia thymos i phronesis.
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MORAL CAPABILITIES IN PEDAGOGIC RECENTIVISM 
THYMOS VERSUS PHRONESIS
Summary
Pedagogy as the answer to present-day challenges is a part of Józef Bańka’s philosophical system. He claims that the education of humans should, on one hand, focus
on their ability to take up challenges related to the development of civilization and technology, while on the other hand it should help them implement humanistic and ethical
aspects into their lives so that they become moral beings. It should also include histo-
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ry-related parts of identity. Education cannot be just optimistically future-oriented and
only highlight the importance of originality. According to J. Bańka, it should ﬁrst and
foremost focus on the present and take human’s inner living environment into consideration, i.e. thymos (all that is emotional) and phronesis (all that is rational). Thymos and
phronesis are moral capabilities signiﬁcant in the education of humans. They are a part of
philosophical education and pedagogic recentivism.
Translated by Paweł Nierodka

Piotr Modzelewski
Akademia Pomorska w Supsku

ALTRUIZM W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY 
ISTOTA ZAGADNIENIA, PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE

Wstęp
Altruizm jest jedną z najistotniejszych cnót moralnych, o które warto zabiegać w wychowaniu dzieci i młodzieży. Jest on cnotą (lub wartością) uznawaną za
podstawową i uniwersalną1. Pomimo niewątpliwego postępu technologicznego
i cywilizacyjnego w XXI wieku wzajemne relacje międzyludzkie nadal pozostawiają wiele do życzenia. Wciąż możemy zauważyć mnóstwo agresji, konﬂiktów
i nienawiści we wzajemnych kontaktach jednostek i różnych grup społecznych.
Zachowania altruistyczne, niesienie pomocy, przejawianie troski, życzliwości
i dobroci wobec innych ludzi, powinny być rozwijane już od najwcześniejszych
lat życia dziecka, stanowią bowiem przeciwwagę dla wielu negatywnych zachowań i postaw antyspołecznych.
Potrzebę rozwijania altruizmu już od najmłodszych lat można uzasadnić faktem, iż wczesnodziecięca agresja i inne trudności w zachowaniu korelują z późniejszą przestępczością nastolatków2. Agresywne dzieci wyrastają na agresywnych
dorosłych, natomiast osoby łagodne jako dzieci w przyszłości stają się ludźmi
1

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 108.

2

D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997, s. 365.
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unikającymi przemocy. Z reguły, mimo upływu lat, rzadko zdarza się złagodnieć
agresywnym ludziom3. Co ciekawe i szczególnie istotne: „nie znajdziemy dziś
takiej kategorii zachowań kryminalnych, w której nie miałyby udziału osoby
najmłodsze”4, dlatego tak doniosłą rolę mają do odegrania rodzice, nauczyciele
i wychowawcy, którzy powinni promować przejawianie zachowań altruistycznych wobec innych. Wczesne dzieciństwo jest najbardziej odpowiednim wiekiem do modelowania zachowań prospołecznych i jak wynika z badań M. Karwowskiej-Struczyk już 3–5-latki spontanicznie pomagają innym, aczkolwiek
niejednokrotnie dorośli nie zezwalają na taką spontaniczną pomoc lub nawet jej
nie dostrzegają5.
Uzasadniając istotę rozwijania altruizmu w wychowaniu, trzeba oczywiście
podkreślić, iż nie jest on tylko przeciwwagą dla różnorodnych zachowań i postaw
antyspołecznych, gdyż najogólniej mówiąc – im występuje więcej przejawów altruizmu w społeczeństwie, tym lepsza jest kondycja moralna społeczeństwa i klimat w nim, co przekłada się na bardziej zdrowe, harmonijne i prawidłowe relacje
międzyludzkie. Zdaniem Łobockiego altruizm można uznać za jeden z najistotniejszych celów wychowania, bo współczesny człowiek żyjący w społeczeństwie
naukowo-technicznym (a nawet informacyjnym) potrzebuje drugiego człowieka
jak nigdy dotąd. Związane jest to z dwoma ubocznymi skutkami przemian cywilizacyjnych – zobojętnieniem na los i potrzeby innych oraz chronicznym wręcz
brakiem czasu dla innych6. Na kwestię celów wychowania podobnie zapatruje
się J. Kujawiński, dla którego: „nadrzędnym celem najbardziej dziś pożądanego

3

S. Reiss, Kim jestem? Co nas motywuje w miłości i pracy, Wrocław–Warszawa 2002, s. 79.

4

A. Jaworska, Wstęp, w: A. Jaworska (red.), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, Kraków 2008, s. 7.
5

M. Karwowska-Struczyk, Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji, w:
D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009, s. 379.
6

M. Łobocki, Abc wychowania, Lublin 1999, s. 30.
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wychowania jest stwarzanie nowego człowieka, który by chciał, umiał i mógł
działać twórczo zarówno dla dobra własnego, jak i cudzego”7.
Warto podkreślić za Garczyńskim, że: „społeczności, w których dawanie
i świadczenie pomocy jest powszechne i oﬁarne, mają więcej szans w walce o byt
niż społeczności, w których każdy dba o sobie”8. Powyższe rozważania teoretyczne przekonują o konieczności rozwijania zachowań i postaw altruistycznych
u dzieci i młodzieży.
Ten artykuł ma przybliżyć istotę zjawiska altruizmu, jego odmiany oraz konkretne przejawy prezentowane przez współczesną młodzież. Ponadto wskazuję
na pedagogiczne i psychospołeczne sposoby rozwijania altruizmu oraz wybrane
pozytywne konsekwencje, które wynikają z bycia altruistycznym człowiekiem.

Istota zjawiska altruizmu i jego odmiany
W literaturze naukowej można odnaleźć wiele ujęć deﬁnicyjnych altruizmu.
Według jednego z nich altruizm jest „niesamolubnym zachowaniem z zamiarem
promowania dobra innych pomimo szkody dla siebie”9. W innym ujęciu altruizm jest rozumiany jako: „(łac. alter – inny, drugi) bezinteresowna życzliwość
i troska okazywane innym ludziom, życzliwe zainteresowanie ich sprawami, kłopotami i powodzeniem; przeciwieństwem altruizmu jest egoizm. Altruizm jest
cechą nabywaną od najwcześniejszych lat pod wpływem odpowiedniego oddziaływania wychowawczego [...]”10. W kolejnej deﬁnicji altruizm ujmowany jest
jako: „świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych ludzi bez antycypacji
nagród zewnętrznych. Działając dla dobra innych, jednostka nie tylko nie od-

7

J. Kujawiński, Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, Poznań 2010, s. 90.

8

M. Łobocki, Abc..., s. 31.

9

E.A. Blechman, Altruism, w: N.J. Salkind (red.), Child Development, New York 2002,

s. 23.
10

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 26.
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nosi korzyści, ale ponosi określone koszty [...]”11. Zdaniem części badaczy tego
zjawiska, istotnym uwarunkowaniem przejawiania zachowań altruistycznych
jest empatia. Altruizm pod wpływem reakcji empatycznej jest określany mianem
„prawdziwego”. Natomiast altruizm wynikający z chęci zmniejszenia przeżywanego dyskomfortu na skutek widoku człowieka cierpiącego to altruizm motywowany egoistycznie. Warto podkreślić, że niektórzy badacze ujmują altruizm jako
jeden z rodzajów zachowania prospołecznego, natomiast inni traktują pojęcia
„zachowania prospołeczne” i „zachowania altruistyczne” jako tożsame12.
Pojęciem bliskim altruizmowi jest termin „pomoc”, której: „istotą jest spontaniczne działanie na rzecz drugiej osoby czy też osób bez oczekiwania bądź kalkulowania korzyści z takiego zachowania płynących”13. Pomoc można rozumieć
również jako: „czynności podmiotu zorganizowane w taki sposób, by korzyści
osiągały inne obiekty społeczne, a sam podmiot ponosi naturalne koszty czynności, poświęca swój czas, wysiłek itp.”14 Trzeba zaznaczyć, iż część badaczy nie rozgranicza pojęcia altruizmu i pomagania, wynikiem czego jest „pozamotywacyjna”
koncepcja altruizmu/pomagania (szczególnie promowana przez socjobiologów),
skupiająca się jedynie na skutkach, a nie motywach (czy były one altruistyczne,
czy egoistyczne) podejmowania takich pozytywnych zachowań wobec innych15.
Badacze często zamiast pisać o altruizmie, stosują terminy dotyczące konkretnych form pomagania innym. Niektórzy piszą między innymi o zachowaniach wspomagających, pomaganiu, dzieleniu się z innymi, pomaganiu oﬁarom
wypadków, dawaniu zapomogi, prezentów, robieniu czegoś wyłącznie pod wpływem własnych chęci (wolontaryjnie), wielkoduszności lub miłości bliźniego.

11

D. Czyżowska, Altruizm, w: J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Kraków 2005, s. 19–20.

12

Tamże, s. 20

13

K. Otrębska-Popiołek, Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991, s. 9.
14

Tamże, s. 9.

15

M.H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk 1999, s. 150–151.
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Taka różnorodność pojęć sprzyja rzetelności prowadzonych badań, ale oczywiście utrudnia szerokie ujmowanie zjawiska altruizmu16.
Bierhoﬀ idealnie podsumowuje zjawisko altruizmu, wyróżniając jego kilka
cech charakterystycznych. Według niego zachowanie altruistyczne jest tożsame
z dostarczaniem pomocy lub wsparcia konkretnemu człowiekowi bądź większej liczbie osób, świadomością własnej potrzeby okazania innym troski (chodzi
o posiadanie intencji dotyczącej troski o innych oraz gotowości do udzielania
czynnego wsparcia i pomocy), brakiem interesowności wobec dostarczanych innym świadczeń, dobrowolnością świadczeń na rzecz innych17.
Według niektórych teoretyków zachowania altruistyczne są w pełni bezinteresowne. Inni teoretycy dopuszczają pewien stopień interesowności, a mianowicie
taki, który ogranicza się do uzyskiwania satysfakcji (szczęścia, radości), zmniejszania poczucia winy lub podwyższania zaniżonego poczucia własnej wartości
na skutek altruistycznego działania. Innymi słowy – część teoretyków i badaczy
dopuszcza psychologiczną wartość dodaną oraz polepszenie dobrostanu psychologicznego, wynikające z działania na rzecz innych. Natomiast w przypadku
dobrowolności świadczeń na rzecz innych należy podkreślić, iż jeśli robimy coś
dobrego dla innych z przymusu lub z racji wykonywanej pracy, to nie możemy
mówić o sobie jako altruistach. W związku z powyższym należy robić coś więcej
dla innych niż wynika to z obowiązków służbowych18.
W literaturze poświęconej zagadnieniu altruizmu można odnaleźć także
jego kilka form (odmian). Na przykład w jednym z podziałów, zaproponowanym przez Moscovici, wyróżnia się: altruizm uczestniczący, powierniczo/oczekujący oraz normatywny. Jeśli zachowania altruistyczne przynoszą korzyść ogółowi
społeczności, to mamy wtedy do czynienia z altruizmem uczestniczącym. Jest to
altruizm cechujący się działaniem na korzyść własnej rodziny, Kościoła, ojczyzny.
Przejawia się on także podczas katastrof, świąt, manifestacji, najogólniej wtedy,
16

M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 2002, s. 10.

17

Tamże, s. 11.

18

Tamże, s. 12–13.
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kiedy jednostka znajduje się w tłumie, w którym zgadza się na poświęcenia, na
jakie nie zgodziłaby się w typowych okolicznościach. Ten rodzaj altruizmu ma
na celu podtrzymanie więzi. Kluczowe jest dla niego pojęcie „my”, jednoczące
wiernych Kościoła, uczestników manifestacji, członków rodziny itp.
Altruizm powierniczy/oczekujący związany jest ze wspólnotą odczuć z osobą
w potrzebie. Osoby, które najbardziej reagują rozpaczą na czyjąś rozpacz (lub reagują współczuciem), najbardziej pomagają. Taki altruizm może być motywowany negatywnym nastrojem osoby pomagającej, która udzielając pomocy, pomaga
sama sobie, przezwyciężając dołek psychiczny. Ów rodzaj altruizmu ma także na
celu podtrzymanie stosunków między dwiema osobami oraz zmniejszenie między nimi dystansu. Warto dodać, że altruizm powierniczy/oczekujący dotyczy
zależności między dwoma jednostkami, a altruizm uczestniczący dotyczy zależności między ogółem. Z kolei altruizm normatywny powiązany jest z istnieniem
norm społecznych i kulturowych. W każdym ze społeczeństw istnieje swoisty
katalog sytuacji, w jakich należy wykazać się troską i pomocą bądź ich brakiem.
Ponadto pewne zachowania bywają klasyﬁkowane jako altruistyczne, a inne jako
egoistyczne. Żyjąc w społeczeństwie, przyswajamy normy, które wpływają na nasze zachowania związane z pomaganiem i troską o innych. W każdym ze społeczeństw altruizm normatywny może być manifestowany w inny sposób, co jest
związane z różnicami między społeczeństwami i kulturami19.

Współczesne przejawy altruizmu u dzieci i młodzieży
Aby skutecznie uczyć dzieci i młodzież altruizmu, należy znać jego przejawy.
Co jest warte podkreślenia, dzieci i młodzież mogą pomagać innym i troszczyć
się o nich na wiele różnorodnych sposobów. Interesującą typologię pomagania
przedstawiają Barbara i Edward Hajdukowie, którzy wyróżniają m.in.: interweniowanie, wyręczanie, dzielenie się dobrami, opiekę.

19

S. Moscovici, Psychologia społeczna w relacji ja–inni, Warszawa 1998, s. 67–73.
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Interweniowanie dotyczy działania na rzecz jednostki znajdującej się w wyjątkowo niebezpiecznym położeniu, doświadczającej bezradności, czego skutkiem może być utrata zdrowia bądź życia. Może jej doświadczyć niemowlę, człowiek przewlekle chory, oﬁara wypadku, starzec lub osoba tracąca swój dobytek.
Interweniowanie może polegać na ratowaniu oﬁar klęski żywiołowej lub oﬁar
wypadku. Ten rodzaj pomagania może być jednorazowym bądź systematycznym
działaniem.
Wyręczanie polega na wykonywaniu jakiejś czynności za drugą osobę lub instytucję. Przejawy wyręczania mają często miejsce w rodzinie, gdzie starsze osoby
lub starsze rodzeństwo wyręcza młodszych członków rodziny20.
Do najpopularniejszych przejawów altruizmu należy niewątpliwie dzielenie
się z innymi. Dzieci i młodzież mogą m.in.: dzielić się śniadaniem z kolegami, którzy go zapomnieli, wrzucać monety do pojemników osób kwestujących.
Dzielenie może dotyczyć wielu rodzajów dóbr (pieniędzy, rzeczy, jedzenia, ubrania czy oddawania krwi). Często przyjmuje postać grupowych kwest i manifestacji, np. ﬁnały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy21.
Opieka natomiast: „jest zespołem czynności [...] służącym:
a) zachowaniu stanu pożądanego osoby, zwierzęcia, zabytku,
b) ochronie dzieł, zabytków itp. [...],
c) przeciwdziałaniu lub zmniejszaniu tempa pogarszania się obecnego stanu,
np. człowieka, zwierzęcia, dzieła sztuki”22.
Opieka również należy do popularnych przejawów altruistycznego zachowania. Dzieci i młodzież najczęściej opiekują się swoim młodszym rodzeństwem
lub zwierzętami.

20

B. Hajduk, E. Hajduk, O rodzajach pomocy, Kraków 2006, s. 53–56.

21

Tamże, s. 60.

22

Tamże, s. 68.
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Do przejawów altruizmu zalicza się też udzielanie wsparcia społecznego,
przyjmującego postać współczucia, udzielania informacji, akceptacji, troski oraz
pomagania, wtedy gdy jest to niezbędne23.
Muszyński wyodrębnił 5 rodzajów pomocy, które można przejawiać względem jednostek doświadczających stanu bezradności, a dokładniej – niezdolności
do uzyskania dobrostanu warunkującego pomyślne funkcjonowanie i rozwój jednostki. Wśród nich wymienił pomoc okazjonalną, dotyczącą ludzi znajdujących
się tymczasowo w trudnym położeniu lub takich, z którymi kontakt pomocodawcy jest sporadyczny, przypadkowy. Są to pojedyncze, jednorazowe i krótkotrwałe działania na rzecz innych. Do przykładów takiej pomocy można zaliczyć:
udzielenie instrukcji, jak poradzić sobie z obsługą skomplikowanego urządzenia,
pomoc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu przeszkody architektonicznej, zakupienie dóbr konsumpcyjnych osobie, która nie może na nie sobie pozwolić.
Pomoc kompensacyjna, zwana również ratowaniem lub interwencją kryzysową, dotyczy sytuacji krytycznych, trudnych do zniesienia, związanych z doświadczaniem stresu lub cierpienia, a także zagrażających życiu, zdrowiu lub dobrostanowi psychicznemu. Najogólniej polega ona na przywracaniu równowagi
psychicznej, zdrowotnej, życiowej oraz opanowywaniu kryzysu24. Szczególną
uwagę należy zwrócić na aspekt przywracania równowagi psychicznej. Oczywiście w tym zakresie pomocy najbardziej kompetentni są profesjonaliści, ale
w gruncie rzeczy prawie każdy może nauczyć się traktować innych z empatią,
uważnie słuchać, okazywać swoją akceptację oraz udzielać jakiejś porady. Kluczową rolę uważnego słuchania podkreśla King, według której: „bardzo rzadko
ktoś naprawdę nas słucha. Wielu uczniów mówi, że najbardziej by chciało, żeby
ktoś – nauczyciel, rodzic, przyjaciel – wysłuchał ich bez przerywania. Jakże często
słuchający przerywa albo myśli wyłącznie o swojej odpowiedzi”25. Bycie wysłu23

Tamże, s. 46–47.

24

H. Muszyński, Opieka w systemie pojęć, w: E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Pedagogika
opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Gdańsk 2008, s. 98–99.
25

G. King, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004, s. 23.
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chanym działa na większość ludzi kojąco. W przypadku pomagających nieprofesjonalnie kluczem jest po prostu bycie ludzkim wobec osób z problemami26.
Pomoc substytucyjna to inaczej opieka. Znaniecki używał także na jej określenie pojęcia altruistycznej substytucji. Opieka dotyczy zwykle dzieci, osób
niepełnosprawnych, chorych, kalekich oraz w podeszłym wieku. Może ona dotyczyć następujących działań ukierunkowanych na osobę podlegającą pomocy:
utrzymywania higieny osobistej podopiecznego, zapewnienia możliwości przemieszczania się, jedzenia, a także zdobywania informacji27. Istotą opieki jest:
„[...] zastępcze, stałe i systematyczne wypełnianie określonych funkcji, bez wypełniania których życie i rozwój osoby podlegającej opiece byłyby niemożliwe
lub co najmniej utrudnione”28. Muszyński wyróżnia jeszcze pomoc surwiwalną
oraz restytucyjną, jednakże nie wiążą się one na tyle z dziećmi i młodzieżą, by
wspominać o nich w niniejszym artykule.
Ł. Muszyńska na podstawie badań własnych nad altruizmem u dzieci w wieku wczesnoszkolnym wyróżniła cztery rodzaje pomocy: werbalną (np. udzielanie
rad), małą pomoc (np. przytrzymanie, podanie, pożyczenie, poprawienie czegoś), współpracę (polegającą na wspólnym działaniu lub wymianie usług) oraz
oﬁarną pracę na rzecz drugiej osoby, wykonywaną przez dłuższy czas, obciążoną
ryzykiem jej niewykonania bądź pogorszeniem wykonania własnej pracy (jest to
oﬁarność kosztem swoich własnych interesów)29.
Choć Muszyńska pisała o małych dzieciach, to trzeba zauważyć, iż dziecko
lub młodzieniec w dowolnym wieku może pomagać w taki sposób. Oprócz rodzajów pomocy u małych dzieci wymieniła także postawy altruizmu, które są
trwałymi dyspozycjami dotyczącymi:
– zdolności rozumienia potrzeb i oczekiwań drugiej osoby, jak i współodczuwania jej stanów wewnętrznych;
26

E. Kennedy, S.C. Charles, Jak pomagać dobrą radą, Kraków 2010, s. 5–7.

27

H. Muszyński, Opieka..., s. 99–100.

28

Tamże, s. 100.

29

Ł. Muszyńska, Altruizm i kolektywizm dziecięcy, Warszawa 1976, s. 133.
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– zdolności rozróżniania dobrych i złych działań ze względu na ich konsekwencje;
– czynnej, świadomej, bezinteresownej troski o dobro drugiego człowieka
oraz rezygnacji z własnych korzyści i oﬁarności;
– postawy tolerancji i wyrozumiałości wobec poglądów, postępowania drugiego człowieka, aczkolwiek z uwzględnieniem norm współistnienia30.
Warto nawiązać również do wspomnianego już pojęcia altruizmu uczestniczącego, który przyjmuje wiele postaci. Katalog takich działań na rzecz własnej
grupy, środowiska czy ojczyzny może być bardzo szeroki. Na przykład w aspekcie
działania na rzecz własnego sąsiedztwa może polegać na: załatwianiu czegoś dla
sąsiadów, opiece nad niedołężnymi, niepełnosprawnymi sąsiadami, urządzaniu
terenu do zabaw i wypoczynku (np. dla dzieci), zwracaniu się ze sprawami administracyjnymi do instytucji, urzędów, bronieniu praw innych, upiększaniu
otoczenia itp.31.
Z pewnością podejmowanych działań w ramach altruizmu uczestniczącego
może być całe mnóstwo, a rodzicie, nauczyciele i wychowawcy powinni wzmacniać u dzieci i młodzieży troskę o dobro wspólne. Na szczególną uwagę podczas
analizowania zachowań altruistycznych zasługuje również wolontariat, który
zgodnie z deﬁnicją Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu należy rozumieć jako:
„bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza
więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”32. Zamiennymi terminami do pojęcia
wolontariatu są: praca ochotnicza lub praca społeczna. Ważnymi cechami tego
działania jest nieodpłatność pracy oraz dobrowolność. Wolontariusze mogą pomagać na wiele sposobów, wykonywać wiele rodzajów prac ukierunkowanych na
30

Tamże, s. 101–102.

31

I. Zinserling, J. Grzelak, Orientacje społeczne i orientacje kontroli a wrażliwość Polaków
na dobro wspólne, w: D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Warszawa
2008, s. 116.
32
A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, ﬁlantropia i 1%. Raport z badań 2007, Warszawa
2008, s. 4, http://www.portal.ngo.pl/ﬁles/civicpedia.pl/public/raporty/3w-wolont_ﬁlant_internet.pdf (5.06.11).
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różnorodnych odbiorców. Wolontariusze mogą na przykład: brać udział w imprezach charytatywnych, akcjach przeciwpowodziowych, pomagać dzieciom w nauce języków obcych, organizować imprezy np. kulturalno-oświatowe, rozrywkowe, sportowe dla dzieci i młodzieży, prowadzić ćwiczenia i zabawy dla dzieci
niepełnosprawnych, pomagać w różnych czynnościach osobom niewidomym,
chorym, niepełnosprawnym, starszym, pracować w schronisku dla zwierząt,
chronić środowisko naturalne, pomagać w tworzeniu serwisów internetowych,
redagowaniu artykułów i tłumaczeniu na inne języki, wyszukiwać sponsorów,
fundatorów, darczyńców33, 34. Oprócz działalności w wolontariacie dzieci i młodzież mogą angażować się również w ﬁlantropię: „Filantropia to działalność osób
bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy ﬁnansowej
lub materialnej potrzebującym. Filantropia bywa używana wymiennie ze sformułowaniem dobroczynność lub działalność charytatywna”35.
Za Łobockim warto dodać, iż udzielanie altruistycznej pomocy i wsparcia
może obejmować różne sfery. Świadczenia na rzecz innych mogą dotyczyć sfery:
– materialnej i mogą przyjmować postać wsparcia materialnego, rzeczowego oraz świadczenia usług, takich jak: naprawa, opieka nad dzieckiem czy
robienie zakupów;
– cielesnej i odnosić się do zaspokajania głodu i pragnienia, pielęgnacji innych podczas choroby lub niesienia pomocy podczas wypadku;
– informacyjnej i mogą przyjmować postać przekazywania ważnych życiowo informacji;
– moralnej i mogą tyczyć się ochrony praw przynależnych jednostce;
– motywacyjnej, co wiąże się z dodawaniem otuchy innym;

33

I.E. Dąbrowska, Dwa miliony wolontariuszy, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 6, s. 47–52.

34

E. Kosiedowska, K. Braun, J. Wnuk, M. Misztela, Wolontariat w szkole. Organizacja
i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza, Warszawa 2006, s. 23, http://www.wolontariat.
org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Wolontariat%20w%20szkole_internet.pdf (5.06.11).
35

A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, ﬁlantropia i 1%..., s. 4.
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– emocjonalnej, a dokładniej okazywania swej serdeczności, współczucia,
przyjaźni innym.
Jak słusznie zauważa Łobocki, altruistą nie jest tylko ten, kto oferuje coś wymiernego, namacalnego, ale także ten, kto jest wobec innych życzliwy, okazuje
zrozumienie, pociesza, niesie ulgę w trudnych chwilach i cierpieniu, zachowaniu
pogody ducha, interesuje się troskami innych oraz jest gotowy ich wysłuchać36.
Pisząc o sposobach manifestowania się zachowań prospołecznych, właściwie trzeba stwierdzić, iż wbrew doniesieniom licznych mediów oraz subiektywnemu poglądowi wielu ludzi, w rzeczywistości wizerunek młodego pokolenia
nie jest tak jednorodny i awersyjny, jak to się powszechnie wydaje. Na skutek
prezentowanych przez media treści, wzbudzających zainteresowanie, ale wypaczających przy tym obraz rzeczywistości, powstają różne lęki i obawy, zmienia się
subiektywny poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków. W wyniku tego podejmowane są przez naszych rodaków różnorodne środki zaradcze, np. ograniczenie
zaufania do obcych, unikanie prezentowania zamożności itp.37 Taki subiektywny
brak bezpieczeństwa dotyka również pracowników szkół, w konsekwencji czego
zwiększają się represje wobec uczniów. Oczywiście takie działania psują klimat
szkolny, który prowokuje agresję u uczniów i prowadzi do kolejnych represji,
tworząc swoiste błędne koło38.
Tymczasem istnieje sporo młodzieży zorientowanej prospołecznie i ceniącej wyższe wartości. Na przykład wśród młodych ludzi intensywnie rozwija się
uprzednio wspomniany wolontariat. Jeśliby uznać go za miarę prospołeczności,
to należy powiedzieć, że Polacy stają się bardziej prospołeczni, a to dzieje się

36

M. Lobocki, Teoria..., s. 108–109.

37

B. Wojciszke, W. Baryła, Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji
niezadowolenia, w: M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają? Jak Polacy wygrywają?, Gdańsk
2005, s. 40.
38

J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2004, s. 281–282.
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przede wszystkim dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży39. „Ponadprzeciętna
aktywność widoczna jest wśród osób najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie osób poniżej 25 lat) oraz uczniów i studentów (29%)”40. Natomiast raport
ECCO dotyczący dobroczynności Polaków, przeprowadzony przez TNS OBOP,
na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku od 15 lat wzwyż, wskazuje,
że aż 77% młodzieży (15–19 lat) zaangażowało się w różnorodne działania charytatywne. Zgodnie z raportem 64% nastolatków w wieku 15–19 lat oferowało
innym pomoc rzeczową41. Również badania własne przeprowadzone na próbie
50 uczniów gimnazjum potwierdzają występowanie u nich licznych przejawów
altruizmu. Zgodnie z wynikami badań własnych owe przejawy obejmują: działalność w wolontariacie, opiekę (nad dzieckiem, osobą starszą, niepełnosprawną
i nad zwierzęciem), różnorodną pomoc (np. w obowiązkach domowych, w nauce), dzielenie się z innym (jedzeniem, pieniędzmi, rzeczami), wyręczanie, doradzanie i dostarczanie ważnych informacji, pocieszanie w trudnych chwilach. Na
uwagę zasługuje również fakt, iż większość badanych pomaga innym codziennie
lub kilka razy w tygodniu42.

Jak rozwijać zachowania altruistyczne u dzieci i młodzieży?
Nauczyciele i wychowawcy mogą wiele zrobić na rzecz rozwoju altruizmu
u dzieci i młodzieży. Oczywiście rozwój zachowań altruistycznych związany jest
również z rodziną, stąd większość przedstawionych tutaj prawidłowości doty-

39
J. Grzelak, Czy stajemy się lepsi? O nieoczekiwanym uspołecznieniu Polaków, w: M. Drogosz
(red.), Jak Polacy przegrywają?..., s. 117.
40

J. Przewłocka, Koniec kryzysu wolontariatu?, http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/606013.
html (5.06.11).
41

M. Dudkiewicz, Raport ECCO – Charytatywność Polaków 2010, s. 7, 10, http://assets.
wwfpl.panda.org/downloads/ecco_raport_charytatywnosc_polakow_2010.pdf (5.06.11).
42

Na podstawie niepublikowanej pracy dyplomowej: P. Modzelewski, Przejawy empatii i altruizmu u młodzieży gimnazjalnej, Słupsk 2010.
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czy szerokiego kręgu opiekunów i wychowawców zarówno profesjonalnych, jak
i nieprofesjonalnych.
W literaturze z zakresu psychologii społecznej istnieje wiele wyjaśnień, dlaczego ludzie udzielają pomocy innym. Wśród nich można wymienić: decyzyjny
model interwencji kryzysowej, teorie pobudzenia, teorie norm, hipotezę empatii
altruizmu43 oraz hipotezę empatii radości44. Z punktu widzenia tej publikacji
najistotniejsze są dwa ostatnie rodzaje wyjaśnienia zjawiska ludzkiej prospołeczności. Zdaniem Batsona, twórcy hipotezy empatii altruizmu, ludzie pomagają
na skutek dobroci swoich serc. Zgodnie z nią, jeśli odczuwamy empatię wobec
cierpiącego człowieka, to jesteśmy skłonni nieść mu pomoc, nie zważając na to,
czy leży ona w naszym interesie, czy nie45.
W związku z powyższym kluczowe jest rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii. Na jej rozwój wpływa między innymi tzw. dyscyplina indukcyjna, czyli
zwracanie uwagi dziecka na konsekwencje negatywnych zachowań. Na przykład
można dziecku zadawać pytania w stylu: „Dlaczego nie wolno twoim zdaniem
niszczyć przedmiotów, które należą do innych osób?”. Kolejną metodą jest technika sokratyczna, nazywana również dystansowaniem. Za jej pomocą wprowadza
się dziecko w stan niepewności poznawczej podważającej dziecięcy punkt widzenia. Można zadawać tutaj pytania w stylu: „Jak sądzisz, dlaczego proszę cię, abyś
mówił, dokąd wychodzisz i kiedy wrócisz do domu?”46. Natomiast Norma i Seymour Feshbach proponują objęcie już przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym oddziaływaniami treningowymi rozwijającymi empatię. W ramach
tych zajęć prowadzi się z dziećmi dyskusje, odgrywa scenki i rozwiązuje różne
problemy w grach i zabawach. Program nastawiony jest na rozwijanie trzech
43

Dokładny opis tych teorii znajduje się w: B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004, s. 313–330.
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D. Clarke, Pro-Social and Anti-Social Behaviour, New York 2005, s. 33–35.
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E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997,
s. 461–463.
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J. Matejczuk, Czynniki stymulujące rozwój empatii, „Edukacja” 2005, nr 4, s. 82–83.
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składowych empatii: zdolności rozpoznawania uczuć, przyjmowania perspektywy
i wczuwania się w rolę innych oraz uczuciowej reakcji. Efekty programu, zgodnie
z przeprowadzonymi przez autorów treningu badaniami, okazały się pozytywne.
Trening jest prowadzony w ramach proﬁlaktyki pierwszorzędowej, a więc za jego
prowadzenie odpowiadają głównie nauczyciele wsparci przez specjalistów (pedagoga i psychologa szkolnego)47. Oczywiście w literaturze przedmiotu można
odnaleźć wiele przykładów oddziaływań treningowych dotyczących rozwijania
empatii u osób w różnym wieku.
W przypadku hipotezy empatii radości pomaganie wywołane jest empatią,
współodczuwaniem, ale wiąże się również z naszą chęcią doświadczania radości.
Stanowi ona także dowód na to, iż empatia może być wyuczona. Potwierdzają
ten fakt badania nad dziećmi, a dokładniej małymi dziewczynkami. Dziewczynki, które po przekazywaniu darów dla innych, były tulone przez radosną eksperymentatorkę, w późniejszym czasie obdarowywały biedne dzieci datkami większymi w porównaniu z dwoma pozostałymi grupami dziewczynek – tulonych
bez okazywania radości oraz takich, którym nie udzielano wzmocnień w postaci
przytulania. Warto dodatkowo podkreślić, że chociaż można być empatycznym
bez okazywania altruizmu, to ciężko jest być altruistycznym bez rozwinięcia
empatii48.
Na kształtowanie altruizmu duży wpływ ma prezentowanie dzieciom i młodzieży modeli i wzorców owych zachowań. Zaobserwowanie osoby działającej
prospołecznie nasila gotowość do świadczenia innym pomocy zarówno u dzieci,
jak i osób dorosłych. Co ciekawe, nie tylko modele obserwowane na żywo zwiększają skłonność do pomocy, modeli zachowań altruistycznych mogą dostarczać
także programy telewizyjne, w tym postacie nieludzkie, czyli bohaterowie programów dla dzieci. Z wielu badań wynika, iż dzieci oglądające „Ulicę Sezamko-

47
Z. Ostrihanska, Reﬂeksje nad wynikami badań agresji, w: M. Libiszowska-Żółtkowska,
K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i proﬁlaktyka, Warszawa 2008, s. 99–100.
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wą” chętniej współpracują z innymi i pomagają im49. Duży wpływ na rozwój altruizmu mają również opowieści o czyjejś dobroci. Barwnie opowiedziane mogą
mieć taki sam wpływ na osobę słuchacza jak zobaczenie aktu ludzkiej dobroci
na własne oczy. Obserwowanie, jak ktoś pomaga biednym, chorym lub osobom
znajdującym się w trudnym położeniu, sprawia, iż podnosimy się na duchu,
czujemy się uniesieni, a w konsekwencji staje się to impulsem do podobnych
zachowań. Podobnie jest również z opowieściami50. Badania nad dziećmi w wieku szkolnym przekonują, iż uczenie ich o takich altruistycznych postaciach, jak:
Matka Teresa, Albert Schweitzer lub Martin Luther King, stanowi inspirację do
kultywowania empatii i altruizmu51.
Opiekunowie i wychowawcy (profesjonalni i nieprofesjonalni) powinni również nagradzać przejawy zachowań altruistycznych u dzieci i młodzieży. Oczywiście musi być to robione z wyczuciem i w odpowiedni sposób, gdyż zbyt duża
ilość nagród może spowodować, że będą oni działali altruistycznie tylko, aby zadowolić swoich rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz dostać coś w zamian.
Dlatego altruistyczne zachowania młodych ludzi powinno być wzmacniane poprzez pochwały stwierdzające, iż zrobili coś dobrego, bo są życzliwi i troszczą
się o innych. Takie komentarze sprawiają, że dzieci i młodzież zaczynają uważać
się za osoby altruistyczne i będą skłonni nieść innym pomoc, nawet gdy nie
będą wiązali z tym żadnych korzyści52. W tym kontekście należy wspomnieć
o strategii preskryptywnej nagradzania i karania, czyli o nacisku na dobre zachowanie, przejawiającym się w wyjaśnieniach rodziców „tak być powinno, bo...”.
Z badań Olejnika i McKinneya wynika, że dzieci rodziców stosujących strategię preskryptywną zamiast proskryptywnej (nacisk na złe zachowanie – „tak być
49

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004,
s. 330–331.
50

D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007, s. 70.
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S. Briers, Superstrategie dla rodziców. Psychologia doskonałego rodzicielstwa, czyli jak
wychować szczęśliwe dziecko, Gliwice 2011, s. 63.
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nie powinno, bo...”) były bardziej prospołeczne. W pierwszym przypadku dzieci
były obdarzane akceptacją, a w drugim poczuciem winy53.
Powyższe zdanie prowadzi do podkreślenia roli samopoczucia dla przejawiania altruizmu. Jedną z takich zależności jest efekt „czujesz się dobrze, czynisz
dobrze”, co wskazuje, że dobre samopoczucie sprzyja altruizmowi. Osiągnięcie
jakiegoś sukcesu (np. zdanie egzaminu), otrzymanie upominku, słuchanie ulubionej muzyki oraz posiadanie radosnych myśli, czyli tak naprawdę wszystko,
co czyni nas szczęśliwymi, wpływa na udzielanie pomocy i wsparcia innym54.
Negatywny nastrój w przypadku dzieci może ograniczać prospołeczność, natomiast u dorosłych zarówno pozytywny i negatywny nastrój mogą nasilać pomaganie. Dorośli są bardziej świadomi, że pomaganie poprawia nastrój, jednakże
pomaganie pod wpływem ponurego nastroju obejmuje jedynie zachowania pomocne, które są łatwe i niewymagające dużego wysiłku. Ponadto pomagający
pod wpływem negatywnego nastroju musi wierzyć, że takie działanie poprawi
mu humor, nie widzi innej możliwości poprawienia go, a przy tym nie może być
w zbyt złym nastroju początkowym55. Ludzie doświadczający depresji, niewierzący, że jakieś działanie może zmienić ich nastrój na pozytywny – nie pomagają56.
Deﬁcyt radości i brak dobrego samopoczucia zaburzają rozwój emocjonalny,
społeczny i moralny u dzieci. To właśnie zaburzenia w funkcjonowaniu tych sfer
sprowadziły wielu ludzi na drogę przestępstwa57. Dobre samopoczucie i pomaganie związane są również z optymizmem, bowiem osoby o takim pozytywnym
nastawieniu wobec życia bardziej angażują się w działania grupowe, są bardziej
prospołeczne, wykazują większą empatię. Gdy jesteśmy zadowoleni, bardziej
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M. Karwowska-Struczyk, Dziecko i rówieśnicy..., s. 378.
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B. Wojciszke, Pomaganie innym, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,
t. 3, Gdańsk 2005, s. 174–175.
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skupiamy się na innych niż na sobie, bardziej ich lubimy oraz chcemy podzielić
z nimi własnym dobrym nastrojem58.
Ważnym czynnikiem wpływającym na pomaganie oraz empatię wobec innych jest samoocena. Ludzie ze średnią samooceną używają takich zachowań,
aby uniknąć odrzucenia, natomiast osoby z wysoką samooceną pomagają częściej, bez względu na prawdopodobieństwo odrzucenia59. Dokonany przez Watermana przegląd badań wskazuje, że z dobrze rozwiniętą samooceną koresponduje uprzejmość, hojność oraz skłonność do kooperacji z innymi60. Aby zadbać
o dobre samopoczucie oraz wysoką samoocenę u dzieci i młodzieży, powinno się
tworzyć odpowiedni klimat (atmosferę) w domu i w szkole. Nauczyciele powinni również nabywać podstawowych umiejętności terapeutycznych i doradczych,
dzięki którym będą mogli wpływać na samoocenę, optymizm, poczucie radości
własnych uczniów, a w efekcie na altruizm stanowiący skutek takiego dobrostanu
psychologicznego.
W opinii Schulmana można dopomóc dzieciom w kształtowaniu altruizmu
poprzez rozwijanie empatii, relacji o aspekcie moralnym oraz poprzez rozwijanie
zasad moralnych. Tworzenie relacji o aspekcie moralnym polega na oferowaniu
jasnych zasad oraz sankcji w kontekście wrażliwego, wspierającego i serdecznego związku dziecka z osobą dorosłą. Natomiast rozbudzanie altruizmu poprzez
rozwijanie zasad moralnych polega na angażowaniu dzieci w dyskusje na temat
zasad mogących uczynić świat lepszym miejscem oraz sposobów wprowadzania
ich do realnego życia. Według Szulmana na rozwój empatii, a w konsekwencji
altruizmu w istotny sposób wpływa wdrażanie dzieci do reﬂeksji nad wpływem
ich zachowania na innych ludzi61. Pojęcie reﬂeksji doczekało się również zainteresowania pedagogów i stanowi centrum koncepcji edukacji reﬂeksyjnej za58
A. Rożnowska, Podmiotowe obszary jakości życia osób z wybranych grup społecznych, Słupsk
2009, s. 25.
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proponowanej przez Woronowicz. Głównym celem tej koncepcji jest: „człowiek
reﬂeksyjny, osoba wdrożona do głębokiego zastanawiania się przed podejmowaniem decyzji lub czynności, zwłaszcza o cechach moralnie niejednoznacznych,
według przyjętego w społeczeństwie systemu wartości”62. Zdaniem Woronowicz:
„reﬂeksja bardziej niż inne sposoby wychowania zakładające często zniewolenie
pozwala również wybrać i przyjąć za własne najcenniejsze wartości etyczne jako
podstawę istnienia osoby ludzkiej”63. W świetle tej koncepcji uczeń jest człowiekiem wolnym i podmiotem edukacji, w stosunkach na linii nauczyciel–uczeń
powinno obowiązywać partnerstwo, w komunikacji z uczniem dialog oraz w tak
rozumianej edukacji uczeń powinien być konsekwentnie wdrażany do reﬂeksji64.
Parafrazując powyższe ustalenia teoretyczne, nauczyciel–wychowawca powinien
być po prostu ludzki oraz skłaniać swoich podopiecznych do reﬂeksji.
Zwrócić trzeba uwagę na propozycję Kujawińskiego, która dotyczy rozwijania zachowań prospołecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W jego opinii
nauczyciel powinien uczyć dzieci zbierania informacji o potrzebach i oczekiwaniach innych (rozpoznawania potrzeb i oczekiwań), a następnie zachęcać uczniów do formułowania samemu lub z pomocą nauczyciela tzw. problemowych
zadań prospołecznych. Po wspólnej akceptacji określonego zagadnienia uczniowie zastanawiają się np. „W jaki sposób pomóc osobie starszej w bezpiecznym
przejściu przez ruchliwą ulicę?”, „Co zrobić, aby nowy uczeń w klasie poczuł się
w niej bezpiecznie oraz nie był osamotniony?” itp. Działania prospołeczne małych dzieci mogą tyczyć się przede wszystkim małych grup społecznych, a przede wszystkim własnej rodziny i klasy szkolnej, mniejszych zespołów w obrębie
klasy, grupy zuchowej, samorządu klasowego, klasowych kół (PCK, SKO) oraz
nieformalnych grup rówieśniczych, co mimo wszystko wskazuje, że już od najwcześniejszych lat istnieje wiele możliwości rozwijania pożądanych ze społecznego
62
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punktu widzenia zachowań i postaw65. Wydaje się, że propozycję Kujawińskiego
można zastosować również u starszych uczniów, którzy mogliby rozważać sposoby rozwiązania czyichś problemów lub sposoby udzielenia pomocy i wsparcia
różnym ludziom i grupom na przykład w trakcie burzy mózgów.
Interesujący program, mający na celu rozwijanie prospołeczności, wprowadzono w Los Gatos w Kalifornii. W jego ramach organizuje się uczniom zabawy
z dziećmi ze schronisk dla bezdomnych, umawia ich na wizyty u osób przewlekle
chorych albo o specjalnych potrzebach oraz prosi o pomoc dla dzieci mających
trudności w nauce. Ponadto można zachęcać już najmłodsze dzieci do dbania
o innych, zaczynając od małych kroczków. Na przykład najpierw warto nauczyć
dziecko dzielenia się, następnie można je zachęcić do opieki na zwierzęciem. Gdy
podrośnie, można zachęcać je do opieki nad młodszym rodzeństwem, pomagania w trakcie lokalnej zbiórki żywności, zbierania pieniędzy na rzecz UNICEF-u,
oddawania swoich starych rzeczy (np. zabawek) itp.66 Z pewnością nauczyciele, wychowawcy i rodzice mogą wymyślić wiele takich małych kroczków, które
sprzyjają rozwijaniu altruizmu.
Zgodnie z teoretycznymi rozważaniami Łobockiego, istotnymi źródłami
uczenia się altruizmu są: dawanie dobrego przykładu, powierzanie zadań (np.
dotyczących dbania o domowy porządek, przygotowywania posiłków, opieki,
załatwiania rozmaitych spraw), używanie perswazji (dostarczanie werbalnych
wskazówek i wyjaśnień, dlaczego należy postępować w dany sposób) oraz używanie wzmocnień pozytywnych. Wymienia on również psychospołeczne warunki uczenia się altruizmu, do których zalicza: podmiotowe traktowanie dzieci
i młodzieży, właściwą, dobrą komunikację w domu rodzinnym i szkole, preferowanie wartości podstawowych w wychowaniu oraz umiar w zakresie swobody
i przymusu w wychowaniu. Przez podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży
należy rozumieć poszanowanie ich godności, humanistyczne podejście do nich
65
66
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oraz zapewnienie im możliwości bycia samodzielnymi i niezależnymi. W przypadku preferowania wartości podstawowych w wychowaniu powinno zwracać
się uwagę, uwrażliwiać dzieci i młodzież na takie wartości, jak: piękno, dobro
i prawda. Zdaniem Łobockiego, w wychowaniu powinna panować swoboda,
jednakże ograniczona wolnością innych ludzi. Odpowiednie komunikowanie
z dziećmi i młodzieżą w domu i w szkole wiąże się z unikaniem różnorodnych
błędów komunikacyjnych (np. przedstawionych przez Gordona) oraz uważnym
słuchaniem własnych pociech i podopiecznych67.
Oprócz tego istnieje sporo pomniejszych przyczyn i uwarunkowań altruizmu. Jednym z nich jest po prostu poświęcenie czasu, uwagi drugiej osobie, gdyż
w opinii Golemana pośpiech, brak czasu, brak poświęcenia uwagi innym istotnie
ograniczają prospołeczność68. Ważne jest również przekazywanie dzieciom pozytywnego nastawienia do różnych kategorii ludzi. Tolerancyjni rodzice i wychowawcy, przyjaźnie nastawieni do obcych i spotykający się z różnymi ludźmi uczą
dzieci i młodzież rozszerzania pojęcia „my”. Takie rozszerzone pojecie „my” może
mobilizować do pomagania ludzkości w ogóle, bez względu na różne podziały69.
Badania Reykowskiego nad bułgarskimi uczniami przekonują, że na pomaganie
wpływa powiedzenie uczniom, że norma udzielania pomocy jest ceniona w ich
szkole oraz że altruiści są podziwiani70. Inne badania przekonują, że etykietowanie dzieci i osób dorosłych jako dobrych i pomocnych także wpływa na pomaganie71. Istnieją dowody, że sama świadomość uwarunkowań i barier udzielania
pomocy wpływa na prospołeczność72.

67

M. Łobocki, Altruizm..., s. 80–100.

68

D. Goleman, Inteligencja społeczna..., s. 67.

69

H. Hamer, Psychologia społeczna... , s. 165.

70

Tamże, s. 167.

71

Tamże, s. 176.

72

E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia..., s. 491.

258

Piotr Modzelewski

Konsekwencje altruizmu
Zachowania altruistyczne mają wiele zalet, wiele pozytywnych konsekwencji
dla osoby altruistycznej, jak i całego społeczeństwa. Wielu ﬁlozofów dostrzegało relację zachodzącą między moralnością i szczęściem. Na podstawie poglądów
ﬁlozoﬁcznych eksplorowanych przez Żywczok można stwierdzić, iż moralność
uzależniona jest od szczęścia (szczęśliwi postępują dobrze, co było już analizowane) oraz szczęście uzależnione jest od moralności (a więc między innymi od bycia
altruistycznym człowiekiem)73. Takie poglądy ﬁlozoﬁczne mają już potwierdzenie naukowe. Seligman, badacz zajmujący się psychologią pozytywną, twierdzi,
że zrobienie czegoś altruistycznego, okazanie dobroci, daje więcej szczęścia niż
przyjemności takie, jak: spędzanie czasu z przyjaciółmi, obejrzenie ﬁlmu lub
zjedzenie deseru74. Badania psychologów pozytywnych przekonują, że altruizm
rzeczywiście przynosi szczęście (lub ujmując to nawet jeszcze szerzej, cnota przynosi szczęście)75, a ponadto ma wiele pozytywnych skutków społecznych. Gdy
pomagamy, inni bardziej nas lubią, cenią, są nam wdzięczni. Część z nich udziela
nam pomocy, kiedy jesteśmy w potrzebie. W związku z powyższym pomaganie
zaspokaja kilka z najważniejszych ludzkich potrzeb – tworzenia więzi, przyjaźni, zdobywania uznania w oczach innych76. Przyjmując za Czapińskim deﬁnicję
kapitału społecznego jako sieci społecznych regulowanych normami moralnymi
i zwyczajem, które wiążą jednostkę ze społeczeństwem w taki sposób, aby mogła
współdziałać z innymi dla dobra wspólnego, należy zauważyć, iż altruizm (jako
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wartość, cnota moralna, a zarazem działanie ukierunkowane na dobro społeczeństwa) jest ważnym aspektem owego kapitału77.

Zakończenie
Przed rodzicami, nauczycielami i wychowawcami stoi ogromne wyzwanie. Choć może młode pokolenie nie jest tak zepsute i złe, jak przedstawia się
je w mediach, to jednak dużo brakuje do pełni zadowolenia. Altruizm można
i trzeba rozwijać nie tylko dla pomagania, cennego samego w sobie, ale także
dla tworzenia szczęśliwego, harmonijnie żyjącego społeczeństwa, zdolnego do
działania na rzecz wspólnego dobra.
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ALTRUISM IN THE UPBRINGING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
 THE ESSENCE OF ISSUE CAUSES AND CONSEQUENCES
Summary
This article explores phenomenon of altruism – one of universal and fundamental
moral virtue. Altruism has lots of manifestation and can be developed by many strategies
(for example by social learning, reward, reﬂection). Altruistic behaviours brings happiness
and are important aspect of social capital.
Translated by Piotr Modzelewski
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IDEA I ROLA INTEGRACJI EDUKACYJNEJ
W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH
SPRAWNOŚCI MORALNYCH U DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wstęp
Integracja edukacyjna jest jednym z bardzo ważnych zagadnień poruszanych
nie tylko na łamach różnych czasopism czy podczas konferencji, ale także w różnego rodzaju programach telewizyjnych i debatach. Mamy z nią do czynienia
w naszym życiu codziennym, np. posyłając nasze dziecko do klasy integracyjnej
lub słysząc o różnych pozytywnych aktywnościach klas integracyjnych.
Integracja zarówno w szkołach, jak i przedszkolach wzbudza jeszcze dzisiaj
wiele różnych dyskusji na temat jej skuteczności oraz roli, jaką pełni. Bez wątpienia może ona nieść ze sobą liczne korzyści nie tylko te natury dydaktycznej, ale
przede wszystkim te o charakterze wychowawczym. Może pełnić olbrzymią rolę
w kształtowaniu i rozwijaniu różnych bardzo ważnych sprawności moralnych.
Może ona czynić ludzi bardziej otwartymi, tolerancyjnymi oraz bardziej krytycznie nastawionymi do problemów dnia dzisiejszego.
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Deﬁnicje i podstawy prawne integracji edukacyjnej
Termin integracja oznacza łączenie, scalanie. Według M. Chodkowskiej integracja jest harmonijnym zespoleniem dwóch równorzędnych elementów oraz
wzajemnym dostosowaniem na podstawie zrozumienia specyﬁki nie tylko odrębności, ale także podobieństwa potrzeb. Obejmuje ona wszystkich ludzi potrzebujących wsparcia o charakterze pedagogicznym w zaspokajaniu ich specyﬁcznych
potrzeb oraz tych, którzy bez tego wsparcia mają problemy przy zespalaniu się
w różnych strukturach społecznych odpowiednich do ich wieku, zainteresowań
lub też wykształcenia1.
Integracja stanowi jedno z bardzo ważnych praw człowieka i ma swoje podstawy prawne w różnych międzynarodowych dokumentach, do których można
zaliczyć: Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Deklarację Praw Dziecka oraz
Deklarację Zasad Społecznych i Prawnych, które odnoszą się do ochrony i dobra
dziecka oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych2.
Chodkowska wyróżniła tzw. płaszczyzny integracji, do których można zaliczyć:
integrację rodzinną, następnie integrację lokalną, edukacyjną, czyli przedszkolną
i szkolną, dalej integrację zawodową, integrację na płaszczyźnie wspólnot o charakterze religijnym oraz integrację na płaszczyźnie wspólnoty, jaką jest naród3.
Według Chodkowskiej relacje między integracją edukacyjną oraz społeczną
są dwukierunkowe: „Integracja społeczna musi rozpoczynać się w obszarze edukacji, a jednocześnie integracja edukacyjna ma sens tylko wówczas, gdy prowadzi do integracji społecznej. Tak rozumiana integracja edukacyjna nie może się
ograniczać wyłącznie do placówek posiadających formalny status integracyjnych.
1
M. Chodkowska, Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym, w:
M. Chodkowska (red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin
2003, s. 14–15.
2
J. Kossewska, Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, w: http://
www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_02.pdf, (15.06.2011).
3
M. Chodkowska, Formy i możliwości społecznego wsparcia niepełnosprawnych poprzez integrację na płaszczyźnie mikro- i makrostruktur, Auxilium Sociale, „Wsparcie Społeczne” 1997,
nr 2, s. 8.
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Niezbędna jest realizacja programów integracyjnych we wszystkich szkołach
i przedszkolach ogólnodostępnych”4.
Integracja „[...] w edukacji – dotyczy organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej na zasadzie łączenia dzieci i młodzieży pełnosprawnej z rówieśnikami o różnorakich odchyleniach od norm rozwojowych. W zależności od rodzaju
i stopnia owych odchyleń wyróżnia się i. indywidualną i grupową (w tym przypadku kryterium i. jest liczba osób integrowanych) oraz częściową i całkowitą”5.
Według M. Marek-Ruki integrację osób niepełnosprawnych można rozpatrywać
w dwóch rozumieniach. W szerszym rozumieniu integracja wyraża umiejętność
tzw. harmonijnego współżycia oraz współdziałania ludzi niepełnosprawnych np.
w domu, szkole, pracy czy też w czasie wolnym. Zatem integracja ta sprowadza
się do tzw. integracji społecznej. Natomiast wąskie rozumienie terminu integracja dotyczy integracji szkolnej, polegającej na włączaniu uczniów niepełnosprawnych do nauki w szkołach i placówkach masowych wraz z uczniami pełnosprawnymi oraz umożliwianie tym pierwszym korzystanie z różnych środków
pomocniczych odpowiednio do indywidualnych możliwości6.
Z integracją edukacyjną wiąże się również kształcenie integracyjne polegające „na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi
i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną). Odbywa się ono na wszystkich etapach edukacyjnych
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z klasami i oddziałami integracyjnymi”7.

4

M. Chodkowska, Wielowymiarowość..., s. 22–23

5

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 69.

6
M. Marek-Ruka, Tendencje i perspektywy kształcenia niepełnosprawnych w Polsce, Rocznik
WSPS t. 7, 1996, s. 118–125.
7

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208, (13.06.2011).
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Pojęcie, założenia, jak również realizacja integracji szkolnej podlegały rozwojowi i ewaluacji przez wiele lat. Były one determinowane wizją rozwoju systemu
szkolnictwa dla uczniów niepełnosprawnych, prowadząc w ostateczności do rozwoju rożnych rodzajów systemów integracji w różnych państwach Unii Europejskiej8.
Można wyróżnić dwa główne modele integracyjnego systemu kształcenia
uczniów niepełnosprawnych. Pierwszy z nich stanowi integracja pełna, natomiast
drugi – integracja częściowa. Częściowo integracyjny model kształcenia uczniów z
niepełnosprawnością występuję m.in. w Hiszpanii, Niemczech oraz w Polsce. Natomiast model integracji pełnej obecny jest m.in. w Anglii, Danii i we Włoszech9.

Integracja edukacyjna w polskich szkołach i przedszkolach
W Polsce, mimo że podłoże integracji edukacyjnej zostało stworzone w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, do lat 90. miała miejsce edukacja segregacyjna.
Dopiero po zmianie ustroju zostały wydane liczne rozporządzenia umożliwiające
integrację szkolną, która stała się później dla większej części lekkich niepełnosprawności wręcz obowiązkowa10.
T. Żółkowska pisze: „Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce
kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty [...]. W ustawie stwierdza się, że dziecko niepełnosprawne posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:
– pobierania nauki we wszystkich typach szkół,
– dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
psychoﬁzycznych,
– pomocy psychologiczno-pedagogicznej”11.
8

A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010, s. 67.

9

J. Kossewska, Współczesne modele...

10
11

A. Krause, Współczesne..., s. 68.

T. Żółkowska, Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uwarunkowania i obszary, Szczecin 2004, s. 213.

Idea i rola integracji edukacyjnej w kształtowaniu wybranych sprawności...

267

Uczniowie niepełnosprawni mogą uczęszczać m.in. do: przedszkola i szkoły
ogólnodostępnej, różnych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli i szkół integracyjnych12 lub przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w różnych przedszkolach ogólnodostępnych albo
szkół specjalnych wszystkich typów, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz różnych ośrodków,
które umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim, jak również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację m.in. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, następnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki13.
Zasady związane z organizacją kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością w Polsce określone zostały w takich dokumentach jak: rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1490), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U.
nr 228, poz. 1489) oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzie-

12
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach odgólnodostępnych i integracyjnych,
w: http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/TOMEK/1490.pdf (1.07.2011).
13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach, w: http://www.bip.men.
gov.pl/images/stories/TOMEK/1489.pdf (1.07.2011).
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lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487)14.

Idea i rola integracji edukacyjnej
w kształtowaniu wybranych sprawności moralnych
u dzieci pełnoprawnych i niepełnosprawnych
Integracja w szkołach i przedszkolach może mieć bardzo pozytywny wpływ
zarówno dydaktyczny, jak i wychowawczy nie tylko na uczniów niepełnosprawnych, ale także na tych pełnosprawnych. Wszystko zależy od nastawienia i kompetencji nauczycieli, wychowawców oraz postawy uczniów i ich rodziców wobec
problemu niepełnosprawności i idei integracji edukacyjnej.
Kształcenie integracyjne daje uczniom pełnosprawnym możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb, natomiast uczniom z niepełnosprawnością zapewnia także realizację m.in. różnych zaleceń znajdujących się w orzeczeniu na
temat potrzeby kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych, realizację programu nauczania i wychowania przystosowanych do ich indywidualnych potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychoﬁzycznych. Poza tym stwarza również odpowiednie warunki do nauki poprzez specjalistyczny sprzęt oraz środki dydaktyczne, a także daje okazję do przebywania w środowisku rówieśniczym15.
Integracja ta może mieć duży wpływ na kształtowanie się i rozwijanie różnych sprawności moralnych zarówno u dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Do takich cnót czy też sprawności można zaliczyć m.in. tolerancję
i akceptację, odpowiedzialność, przyjaźń oraz pomocniczość i altruizm.
Moralność stanowi obszar ludzkiego życia: „[...] jest to ogół moralnych sądów, norm, ideałów, cnót i instytucji”16. Według P. Rickena moralność przeżywa

14

Tamże, s. 213.

15

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208, (13.06.2011).

16

P. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001, s. 8.
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się17. Natomiast cnota jest odpowiednikiem obecnego w antycznej ﬁlozoﬁi greckiej pojęcia arete, które oznacza siłę ﬁzyczną oraz sprawność moralną18. Jest to
także trwałe usprawnienie ludzi, uzyskane poprzez powtarzanie czynności: „do
poznawania albo świadomego i dobrowolnego spełniania czynów moralnie dobrych bądź też trwałej i głębokiej przemiany wewnętrznej”19. Według J. Tischnera wśród różnych sprawności duchowych obecna jest pewna grupa sprawności
etycznych, które nazywamy właśnie cnotami, dzięki którym ludzie podejmują
odnośne czyny etycznie szybko20. Sprawności moralne pomagają ludziom godziwie postępować w życiu.
Wśród cnót można wyodrębnić cnoty intelektualne, np. mądrość, wiedzę,
oraz cnoty moralne, takie jak: sprawiedliwość, opiekuńczość itp.21
Istotna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest tolerancja. Jest ona skłonnością
do pomagania innym w imię wartości. Stanowi wartość ogólnoludzką oraz cnotę
indywidualną22: „Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie
z nimi sprzeczne”23. Tolerancja w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością jest
bardzo ważna. Dzięki niej uczniowie niepełnosprawni mają możliwość poczucia
się pełnoprawnymi obywatelami oraz wartościowymi ludźmi24. „Natomiast brak
17

Tamże, s. 9.

18

J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka. Świat wartości moralnych, Warszawa–Wrocław 1993,
s. 282.
19

Tamże, s. 282.

20

J. Tischner, Podstawy etyki – jak żyć?, w: Katechizm religii katolickiej, cz. 9, Wrocław 1983,
s. 196–198, 217–218.
21

J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka..., s. 282.

22

Z. Dąbrowska, Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna, w: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/672-tolerancja-jako-wartosc-i-koniecznosc-rodzinna.html
(27.06.2011).
23

http://www.tolerancja.org.pl/czym-jest-tolerancja.html (19.06.2011)

24

http://www.tolerancja.org.pl/dla-osob-niepelnosprawnych.html (19.06.2011).
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tolerancji może nawet doprowadzić do przypadków depresji i załamania. [...]
Bycie tolerancyjnym powinno być umiejętnością wrodzoną. Niestety, tak nie jest
i musimy się jej dopiero uczyć. Jednak jeśli od najmłodszych lat będziemy wpajać
dzieciom tolerancję dla inności i odmienności, tym samym ułatwimy im życie”25.
Z tego właśnie powodu integracja edukacyjna może pełnić olbrzymią rolę w rozwoju tej sprawności moralnej u uczniów pełnosprawnych. Bez wątpienia bardzo
ważny jest tutaj wychowawca czy też nauczyciel, który dzięki swoim kompetencjom będzie umiał zaszczepić ją w uczniach.
Inność jest warunkiem zaistnienia tolerancji26. Tolerancja może pełnić istotną funkcję w optymalnym rozwoju danej osoby, gdyż brak tolerancji skutkuje
dysharmonią w rozwoju. Ludzie tracą wtedy poczucie tzw. pełnego bezpieczeństwa dla ich własnego istnienia27. Tak samo może stać się w przypadku uczniów
niepełnosprawnych, którzy pragną poczucia akceptacji i tolerancji od swoich
pełnosprawnych rówieśników. Chcą czuć się częścią ich grupy. Integracja edukacyjna jest miejscem spotkania się z tym innym i poprzez obcowanie z nim więzi
pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi mają szansę się zacieśnić. Dzięki temu może rozwinąć się u uczniów pełnosprawnych postawa tolerancji. Dowodem na to jest eksperyment pedagogiczny przeprowadzony w jednej ze
szkół podstawowych. Eksperyment ten polegał „na umożliwieniu częściowej integracji uczniom z klasy specjalnej ze zdrowymi rówieśnikami z klasy ogólnodostępnej”28, jednocześnie w klasie specjalnej realizowany był program integracyjny. Korzyści uzyskane w tym eksperymencie były duże. Uczniowie pełnosprawni
dzięki tej częściowej integracji nauczyli się m.in. tolerancji oraz akceptacji dla

25

Tamże (19.06.2011).

26

J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001, s. 67.

27

Tamże, s. 68.
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M. Gołubiew-Konieczna, Klasy z częściową integracją szkolną przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1, Kraków 2003, s. 260–261.
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inności29. Innym przykładem jest wypowiedź jednej z matek dziewczynki zdrowej ze szkoły w Bielsku-Białej: „Uważam, że pobyt mojej córki Marty w klasie
integracyjnej wpływa pozytywnie na jej rozwój psychiczny i emocjonalny. Uczy
jej tolerancji, kształtuje właściwe postawy wobec innych ludzi”30.
Integracja może zatem pełnić bardzo ważną funkcję w tworzeniu i rozwijaniu tolerancji, która stanowi istotną, a wręcz pożądaną w dzisiejszym świecie
sprawność moralną. J. Górniewicz pisze, że: „Wszędzie tam, gdzie występuje
różnorodność, niezbędna jest tolerancja dla zachowania owej specyﬁki, dla bezkolizyjnego funkcjonowania ludzi o różnych orientacjach, dla dopuszczenia ich
do przemawiania własnym głosem wśród różnych odmienności”31. Poza tym:
„Przy współdziałaniu dzieci pomagają sobie wzajemnie, akceptują siebie i innych
takimi, jakimi są, i to mobilizuje ich do pewnego wysiłku podczas zabaw czy też
wspólnych zajęć”32.
Badania przeprowadzone w jednym z przedszkoli we Wrocławiu wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz rodziców dzieci sprawnych pokazały,
że zarówno jedni, jak i drudzy wypowiedzieli się pozytywnie na temat ich oczekiwań spełnionych ze strony placówki integracyjnej33. Ich zdaniem: „Integracja
w stosunku do dzieci sprawnych również oddziaływuje pozytywnie, gdyż postrzegają one osoby niepełnosprawne jako normalnych członków społeczeństwa,
uczą ich wrażliwości, tolerancji i akceptacji innych oraz służą pomocą drugim”34.
Kolejnym przykładem pozytywnego wpływu integracji edukacyjnej są wypowie-

29

Tamże, s. 261.

30

J. Bogucka, M. Kościelska, Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia,
Warszawa 1998, s. 104.
31
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32

St. Mihilewicz, Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych,
w: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji
i interakcjach społecznych, Lublin 2003, s. 333.
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dzi uczniów, np.: „Zaletą integracji jest to, że nie patrzę na chorych z pogardą
i potraﬁę z nimi rozmawiać, nie zwracając uwagi na ich chorobę”35.
Kolejną cnotę czy też sprawność moralną stanowi odpowiedzialność: „Odpowiedzialność jest też cnotą. Cnotą polegającą właśnie na owej gotowości do
poniesienia konsekwencji zła, jak również na umiejętności czuwania, aby zło się
nie wydarzyło. Ten pierwszy człon można określić jako cnotę odpowiedzialności
następczej; natomiast drugi człon można określić jako cnotę odpowiedzialności aktualnej”36. Z tą drugą mamy do czynienia, kiedy mówimy, że dana osoba
jest człowiekiem odpowiedzialnym, a więc starannie wywiązuje się ze swoich
powinności, zwłaszcza w sprawach związanych z dbałością o bezpieczeństwo
lub z prawidłowością przebiegu różnych spraw, które zostały powierzone jego
pieczy37. Z kolei „odpowiedzialność następcza mieści się w potocznym pojęciu
uczciwości i dobroci, gdyż człowieka, który robi, co można, aby naprawić zło,
za które odpowiada – nie tylko jako winny, ale na przykład jako jego świadek
(a więc dotyczy to w ogóle wszelkiego zła zjawiającego się w jego otoczeniu)
– określamy w naszym ubogim dziś języku moralnym właśnie jako uczciwego,
ewentualnie – „dobrego”38.
Pojęcie odpowiedzialności ma podwójne odniesienie: jest się odpowiedzialnym przed jakąś osobą, która stanowi źródło odpowiedzialności, albo odpowiada
się za coś39. K. Sośnicki wyodrębnia odpowiedzialność ﬁzyczną, psychologiczną
oraz moralną. Pierwsza odnosi się do wykonania jakiegoś czynu, z drugą mamy
do czynienia, gdy negatywne działanie jest spowodowane cechami charakteru
danej osoby, natomiast odpowiedzialność moralna odnosi się do różnych sytu35

J. Bogucka, M. Kościelska..., s. 87.
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J. Hartman, Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność, w: http://www.iphils.
uj.edu.pl/~j.hartman/pu.php?c=ﬁlozoﬁa_polityczna,_etyka&p=lojalnosc_i_odpowiedzialnosc (27.06.2011).
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acji potencjalnych40. J. Górniewicz zaznacza: „[...] człowiek będący podmiotem
odpowiedzialności jest źródłem oceny moralnej własnych czynów, wypowiedzi,
zachowań oraz uczestnikiem sytuacji i zdarzeń, w których uczestniczą też inne
osoby”41. B. Suchodolski uważa, że postawa odpowiedzialności tworzy się u ludzi poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, zaangażowanie we wspólne
tworzenie wszelkich warunków życia dla każdej osoby42. M. Nowicka-Kozioł zaś
rozumie pojęcie odpowiedzialności na trzy sposoby. Pierwszy to gotowość do
ponoszenia różnych konsekwencji za swoje decyzje i zachowania, drugi oznacza
odczucie pewnej powinności jako konieczności podjęcia danego wyboru czy też
działania w określony sposób. Trzecie rozumienie odnosi się do poczucia winy
lub też przypisywania własnej osobie lub innym w danej sytuacji niepodjęcia
pewnych działań czy też podjęcia działań, ale ocenianych negatywnie43.
Odpowiedzialność moralna wiąże się ściśle z procesami psychospołecznej
integracji ludzi niepełnosprawnych. Poczucie tej odpowiedzialności stanowi
konieczny warunek, aby integracja naprawdę zaistniała. Poza tym stanowi ona
o autonomii osób z niepełnosprawnością44.
Integracja edukacyjna daje olbrzymią szansę na kształtowanie się i rozwijanie u wychowanków pełnosprawnych postawy odpowiedzialnej. Dowodem na
to może być wypowiedź jednej z uczennic klasy integracyjnej: „Opiekujemy się
niepełnosprawnymi. Kindze, Małgosi, Tomkowi pomagamy. Pomagamy, żeby
nie uciekali, chodzimy do sklepiku i to wszystko”45. Widać tutaj, że dzieci pełnosprawne zarówno pomagają dzieciom z niepełnosprawnością, jak i opiekują się
40
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nimi. To z kolei nie byłoby możliwe, jeśli dzieci sprawne nie przyjęłyby postawy
odpowiedzialnej za swoich niepełnosprawnych rówieśników. To odpowiedzialność właśnie za te dzieci pomogła rozwinąć także inne cnoty, jak np. opiekuńczość i pomocniczość, które wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Przyjaźń
również stanowi cnotę albo jest z cnotą związana. Stanowi ona coś dla życia
najkonieczniejszego46.
Badania przeprowadzone w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w miejscowości Knurowo w roku szkolnym 2002/2003, w których uczestniczyło m.in.
10 uczniów z niepełnosprawnością, uczących się w klasach integracyjnych, oraz
26 uczniów pełnosprawnych, kształcących się w klasach integracyjnych, wykazały, że 90% uczniów z niepełnosprawnością ma przyjaciół wśród swoich pełnosprawnych rówieśników w klasie, a 10% tych dzieci uznałoby ich raczej za swoich
kolegów niż przyjaciół47. Można zatem stwierdzić, że poprzez wspólne działanie,
uczestniczenie w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych uczniowie pełnosprawni
i niepełnosprawni mają szansę nauczyć się nie tylko nawiązywać między sobą
różne kontakty, ale także relacje oparte na koleżeństwie oraz przyjaźni. „Dzieci sprawne dostrzegają u niepełnosprawnych kolegów wiele cech pozytywnych
i zdolności, co jeszcze bardziej wzmacnia ich wzajemną przyjaźń [...]”48 – pisze
S. Mihilewicz. Innymi przykładami są wypowiedzi uczennic klas piątych Szkoły
Podstawowej nr 317 w Warszawie: „W naszej klasie integracja daje: radość, koleżeństwo, miłość, wiarę w siebie [...]. Pomagamy Kindze, Michałowi, przyjaźnimy się z nimi”49, „Nasza szkoła pokazuje nam, że dzieci niepełnosprawne mogą
być dobrymi koleżankami, kolegami, a nieraz i przyjaciółmi”50.
46

Arystoteles, Etyka nikomachejska, VIII 1, 155 a, w: Arystoteles. Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2000, s. 236.
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Warszawa 2004, s. 287, 295–296.
48

S. Mihilewicz, Postrzeganie integracji..., s. 333.

49

J. Bogucka, M. Kościelska..., s. 87.

50

Tamże, s. 86.

Idea i rola integracji edukacyjnej w kształtowaniu wybranych sprawności...

275

Integracja edukacyjna może rozwijać także postawę pomocniczości i altruizmu u dzieci zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Dowodem na
to mogą być badania K. Błaszczyk, przeprowadzone wśród rodziców dzieci, które
uczęszczają do przedszkolnych grup integracyjnych w Ośrodku RehabilitacyjnoWychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze.
Badaniom poddano 50 rodziców, wśród których 76% ma dzieci zdrowe, natomiast 24% – chore51: „Wszyscy rodzice, którzy podjęli decyzję o uczęszczaniu
ich dziecka do grupy integracyjnej, dostrzegają pozytywne skutki swojej decyzji.
Przede wszystkim uważają, iż dziecko uczy się nawiązywać prawidłowe kontakty
z ludźmi (36% badanych), okazywać życzliwość i pomoc (30% respondentów),
tolerować i rozumieć słabszych, chorych [...]”52. Widać tutaj zatem, że przedszkolne grupy integracyjne, a tym samym proces integracji, niosą z sobą rozwój
nie tylko postawy pomocniczości, ale także wielu bardzo ważnych sprawności
moralnych, które wzajemnie się dopełniają.
Podobne zdanie o pozytywnym wpływie integracji edukacyjnej ma także
jedna z mam dziecka z porażeniem mózgowym, które uczęszczało do klasy integracyjnej w Bielsku-Białej. Zdaniem tej matki w klasie integracyjnej wszystkie
dzieci pomagały sobie nawzajem53: „Nie jest to tylko nauka przedmiotów, ale i poznania siebie nawzajem, dyscypliny, zrozumienia, chęci niesienia pomocy”54.
Z kolei J. Lipińska-Lokś przeprowadziła badania w trzech klasach integracyjnych dwóch szkół podstawowych w województwie dolnośląskim i lubuskim.
Grupę badawczą stanowiło 59 uczniów, z czego 17 było z niepełnosprawnością
o dużym zróżnicowaniu ze względu na rodzaj tej niepełnosprawności. Siedmiu
uczniów było dotkniętych upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub
51
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s. 342–343.
52

Tamże, s. 344.

53

J. Bogucka, M. Kościelska, dz. cyt., s. 87.

54

Tamże, s. 102.

276

Anna Agnieszka Carleo

umiarkowanym albo posiadało inteligencję niższą od przeciętnej. W badaniach
tych analizowana była m.in. gotowość uczniów do altruizmu oraz prospołecznych zachowań. Wśród uczniów z niepełnosprawnością wskaźnik z wysoką gotowością wyniósł 22,2%, ze średnią – 68,7%, a z niską – 5,6%55. Można więc
stwierdzić, że gotowość do pomocy i altruizmu w przypadku uczniów niepełnosprawnych jest tutaj wysoka, co podkreśla, że klasy integracyjne mogą mieć
bardzo pozytywny wpływ na rozwój i kształtowanie się cnoty pomocniczości
i altruizmu u uczniów.

Zakończenie
Zauważa się, że: „Wspólne kształcenie i wychowanie uczniów z deﬁcytami
rozwojowymi z ich pełnosprawnymi kolegami w tych samych klasach przynosi
korzyści jednym i drugim. Uczniom niepełnosprawnym ułatwia bowiem społeczną adaptację, a pełnosprawnym – wczuwanie się w sytuację ich potrzebujących wsparcia i pomocy kolegów oraz przekonanie o potrzebie jej niesienia”56.
Jak mogliśmy zaobserwować na podstawie przedstawionych powyżej badań, idea
integracji edukacyjnej może być niebywałą okazją nie tylko do kształtowania,
ale także rozwijania u uczniów takich sprawności moralnych, jak: tolerancja,
akceptacja, odpowiedzialność, przyjaźń oraz pomocniczość i altruizm. Jest ona
polem zdobywania bardzo ważnych doświadczeń życiowych oraz poznawania
siebie i innych ludzi.
Według A. Żyty: „Integracja jest szansą na szybszy rozwój osób niepełnosprawnych, na lepsze ich przygotowanie do normalnego życia. Jest także szansą
dla pełnosprawnych na pogłębianie ich człowieczeństwa, na wzrost tolerancji
i pełniejsze życie dla wszystkich. W współczesnym świecie, w którym zapomnie55
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niu ulegają wartości związane z rodziną i pomocą bliźnim, a ludzie koncentrują
się na dobrach materialnych i pogoni za przyjemnościami, kontakt z człowiekiem niepełnosprawnym może stać się szansą na odkrycie tego, co stanowi istotę
człowieczeństwa”57.

Bibliograﬁa
Arystoteles, Etyka nikomachejska, VIII 1, 155 a, w: Arystoteles. Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2000.
Bartnikowska U., Żyta A., Żyjąc z niepełnosprawnością, Toruń 2007.
Błaszczyk K., Poglądy rodziców dotyczące integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych
w przedszkolu, w: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003.
Chodkowska M., Formy i możliwości społecznego wsparcia niepełnosprawnych poprzez integrację na płaszczyźnie mikro- i makrostruktur, Auxilium Sociale, „Wsparcie Społeczne” 1997, nr 2.
Chodkowska M., Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym,
w: M. Chodkowska (red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2003.
Dąbrowska Z., Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna, w: http://www.psychologia.
edu.pl/czytelnia/50-artykuly/672-tolerancja-jako-wartosc-i-koniecznosc-rodzinna.
html (27.06.2011).
Dryżałkowska G., Żuraw H. (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
Warszawa 2004.
Gołubiew-Konieczna M., Klasy z częściową integracją szkolną przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1, Kraków 2003.
Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001.

57

A. Żyta, Szanse i zagrożenia integracyjnego kształcenia i bytowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, w: Integracja osób..., s. 34.

278

Anna Agnieszka Carleo

Hartman J., Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność, w: http://www.iphils.
uj.edu.pl/~j.hartman/pu.php?c=ﬁlozoﬁa_polityczna,_etyka&p=lojalnosc_i_odpowiedzialnosc (27.06.2011).
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208 (13.06.2011).
http://www.tolerancja.org.pl/czym-jest-tolerancja.html (19.06.2011).
http://www.tolerancja.org.pl/dla-osob-niepelnosprawnych.html, (19.06.2011).
Hulek A., Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980.
Jarco J., Kalita Z., Semp M., Etyka. Świat wartości moralnych, Warszawa–Wrocław 1993.
Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003.
Kossewska J., Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, w: http://
www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_02.pdf (15.06.2011).
Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
Lipińska-Lokś J., Jakość integracji edukacyjnej, w: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska
(red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Wielowymiarowość edukacji
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Szczecin 2009.
Lipńska-Lokś J., Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w klasach integracyjnych, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1, Kraków 2003.
Marek-Ruka M., Tendencje i perspektywy kształcenia niepełnosprawnych w Polsce, Rocznik
WSPS t. 7, 1996.
Mihilewicz St., Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych,
w: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych
w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003.
Minczakiewicz E. J., Wielobób M. J., Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej, w: G. Dryżałkowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa 2004.
Nowicka-Kozioł M. (red.), Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy,
Warszawa 2000.
Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz 1999.
Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Warszawa 2003.

Idea i rola integracji edukacyjnej w kształtowaniu wybranych sprawności...

279

Ricken F., Etyka ogólna, Kęty 2001.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach odgólnodostępnych
i integracyjnych, w: http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/TOMEK/1490.pdf
(1.07.2011).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunkow organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach,
w: http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/TOMEK/1489.pdf (1.07.2011).
Sośnicki K., Teoria środków wychowania, Warszawa 1973.
Sowa J., Integracja osób niepełnosprawnych, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, Warszawa 2003.
Suchodolski B., Kształt życia, Warszawa 1983.
Suchodolski B., Oświata i człowiek przyszłości, Warszawa 1974.
Sztumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Wydawnictwo APS, Warszawa 2000.
Tischner J., Podstawy etyki – jak żyć?, w: Katechizm religii katolickiej, cz. 9,
Wrocław 1983.
Van Buren J., Responsability in the christian ethic, Dallas 1960.
Zaborniak-Sobczak M., Podmiotowy wymiar odpowiedzialności moralnej młodzieży niepełnosprawnej, w: T. Żółkowska, M. Wlazło, Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Szczecin 2008.
Żółkowska T., Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uwarunkowania i obszary, Oﬁcyna In Plus, Szczecin 2004.
Żyta A., Szanse i zagrożenia integracyjnego kształcenia i bytowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, w: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003.

280

Anna Agnieszka Carleo

THE IDEA AND THE ROLE OF EDUCATIONAL INTEGRATION
IN SHAPING EXEMPLARY MORAL SKILLS IN ABLEBODIET
AND DISABLED CHILDREN
Summary
This article illustrates the idea and the role of educational integration in certain
moral skills shaping for both able-bodied and disabled children.
The ﬁrst part of this work includes the deﬁnitions and the legal basis of integration
in education. Then, the educational integration already present in polish schools and
kindergarden, its goals and legal provisions are being presented.
The article ends with the overview of the main advantages which may be resulting
from the educational integration in shaping of certain moral skills for both able-bodied
and disabled children
Translated by Anna Agnieszka Carleo and Davide Carleo

Przemysław Eugeniusz Kaniok
Uniwersytet Opolski

OJCOWIE WYCHOWUJĄCY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE
W OCENIE MATEK

Wprowadzenie
Wśród najczęściej artykułowanych współcześnie poglądów natury pedagogicznej jest stanowisko, w którym akcentuje się konieczność uczestnictwa ojców w wychowaniu swoich dzieci. Jak twierdzi Stanisław Kawula, autentyczne
zaangażowanie się ojca w życie dziecka jest podstawą ukształtowania jego postaw moralnych i społecznych1. Rola, jaką pełni w wychowaniu dziecka ojciec,
zdecydowanie wzrasta, kiedy jest ono niepełnosprawne. Pomimo powszechnej
zgodności naukowców i specjalistów zajmujących się rodziną co do zasadności udziału ojców w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, postulat ten nie
znalazł dotychczas odzwierciedlenia w wyraźnym wzroście ilościowym badań
z tego zakresu, szczególnie jeśli o chodzi prace, w których uwzględniano by opinie matek. Przykładowymi badaniami poruszającymi temat wychowania dzieci
niepełnosprawnych przez ojców w ocenie matek były badania autorstwa Susan
Simmerman, Jany Blacher oraz Bruce’a Bakera przeprowadzone wśród kilkudziesięciu rodzin dzieci niepełnosprawnych. W trakcie analiz badawczych naukow1
J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, w: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.),
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, wydanie 2 uzupełnione, Toruń 2004,
s. 129.
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cy ustalili, że pomiędzy małżonkami wychowującymi dziecko niepełnosprawne
występuje znaczący konsensus w zakresie zadań, jakie powinny być wypełniane
przez ojców wobec ich niepełnosprawnych dzieci. Wśród zadań, jakie zdaniem
obojga rodziców powinni wykonywać ojcowie, znalazły się: zabawa z dzieckiem,
wychowawcze dyscyplinowanie dziecka oraz podejmowanie decyzji o wyborze
usług służących poprawie jego zdrowia2. Przeprowadzone do tej pory badania
wnoszą pewne istotne informacje dotyczące opinii matek na temat udziału ojców
w wychowaniu ich niepełnosprawnych dzieci, jednakże nie wyczerpują omawianej problematyki. Dlatego celem prezentowanego opracowania jest poznanie
opinii matek na temat poziomu udziału ojców w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych. Zanim przedstawione zostaną szczegółowe wyniki badań, warto
przybliżyć znaczenie trzech pojęć, które nierozerwalnie są związane z omawianym tematem. Należą do nich następujące terminy: ojciec, wychowanie oraz
niepełnosprawność.
Najważniejszym pojęciem utożsamianym z poruszaną problematyką jest słowo ojciec. W ujęciu słownikowym ojciec to „mężczyzna mający własne dziecko
lub dzieci”3. Na przestrzeni dziejów wizerunek ojca w rodzinie ulegał licznym
przeobrażeniom. Początkowo był on traktowany jako pan życia i śmierci, a także
jako patriarcha, sprawujący w swojej rodzinie niczym nieskrępowaną władzę4.
Wraz z upływem czasu ojców zaczęto postrzegać jako tych, którzy wychowują
swoje dzieci w oparciu o wartości wynikające głównie ze studiów nad tekstami
biblijnymi. Wyraźną analogię pomiędzy obrazem ojców a wizerunkiem Boga
2

S. Simmerman, J. Blacher, B. L. Baker, Fathers’ and mothers’ perceptions of father involvement in families with young children with a disability, „Journal of Intellectual and Developmental Disability” 2001, nr 26, s. 325–338.
3
4

S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 1218.

M.E. Lamb, How do fathers inﬂuence children’s development? Let me count the ways,
w: M.E. Lamb (red.), The role of the father in child development. Fifth edition, Hoboken,
New Jersey 2010, s. 2; Y. Knibiehler, Fathers, patriarchy, paternity, w: M.C.P. van Dongen,
G.A.B. Frinking, M.J.G. Jacobs (red.), Changing fatherhood: An interdisciplinary perspective,
Amsterdam 1995, s. 201–214.
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Ojca można znaleźć zarówno w samym Piśmie Świętym, jak też w pozostających
pod Jego wpływem dziełach pierwszych ojców Kościoła, a także w malarstwie.
Egzempliﬁkacją przekazywanego przez wieki, chociażby w malarstwie, wyobrażenia ojca, który za dobre wynagradza, a za złe karze, jest obraz zatytułowany
„Upomnienie Adama i Ewy”5, namalowany przez włoskiego malarza barokowego Domenico Zampieriego, znanego bardziej pod imieniem Domenichino.
Obraz przedstawia scenę biblijną, w której Adam i Ewa próbują ze wszech miar
zakryć przed Bogiem swoją nagość. Z kolei Bóg, unosząc się w powietrzu na
swoim płaszczu w surowy sposób, lecz bez gniewu, spogląda na parę. W geście
groźby i z pełną powagą podnosi do góry palec wskazujący, chcąc tym samym
napomnieć mężczyznę i kobietę. W konsekwencji Bóg wymierza im karę w postaci odebrania nadprzyrodzonych darów, pozostawiając jednak wolność6. Płynące z tego obrazu przesłanie pozwala sądzić, że geneza wizerunku ojca, który
napomina i karze swoje dzieci za grzechy, nierozerwalnie jest związana z odwieczną skłonnością człowieka do ich popełniania. Warto zauważyć, że pewne
reminiscencje tamtego wyobrażenia o ojcu wydają się powtarzać również we
współczesnych kulturach i społeczeństwach. Należy jednak pamiętać, że wraz
z nadejściem epoki industrialnej wizerunek ojca uległ kolejnemu przeobrażeniu,
polegającemu na przemianie z mężczyzny będącego dotychczas przewodnikiem
dziecka po moralności w żywiciela rodziny i osobę zapewniającą jej wsparcie
ﬁnansowe. W wyniku światowego kryzysu ekonomicznego, który miał miejsce
w pierwszej połowie XX wieku, oblicze ojców po raz kolejny zostało poddane
próbie. W sytuacji światowej zapaści gospodarczej wielu ojców nie było w stanie
zapewnić swoim rodzinom godnego bytu. Ponadto zaczęto się obawiać, czy ojcowie w ogóle będą w stanie nadal przekazywać swoim synom wzorce zachowań
charakteryzujące wyłącznie mężczyzn. Jak twierdzi Claudio Risé: „ostatnie dzie5

Obraz, o wymiarach 75 x 95 cm, przechowywany jest obecnie w Muzeum w Grenoble.
Nie jest znana dokładna data jego powstania, ale przyjęto, że był to okres przypadający na lata
1623–1625.
6

M. Dolz, R. Papa, R. Cantalamessa, Oblicza ojca, Kielce 2007, s. 39.
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sięciolecia zburzyły poprzednio funkcjonujące wizje roli ojca [...]. Z poprzednio
uznawanych stylów nie zachowało się prawie nic, rodzicom zaś wręcz narzucono
styl neutralny, jednopłciowy”7. Niezależnie od ówczesnych zmian zachodzących
w postrzeganiu roli ojca, do końca lat 70. XX wieku pozostawał on w znacznej
mierze tylko żywicielem rodziny, pełniąc w niej zazwyczaj funkcję instrumentalną. Ojcom zarzucano w tamtym okresie brak ich rzeczywistego zaangażowania
się w życie swoich dzieci i rodzin. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku
rozpoczęto propagowanie nowego wizerunku ojca, wychowującego swoje dzieci
i biorącego aktywny udział w ich życiu. Prace prowadzone nad konceptualizacją modelu zaangażowania ojców w opiekę nad dzieckiem i w jego wychowanie
zaowocowały wyróżnieniem przez naukowców w drugiej połowie lat 80. XX
wieku jego trzech komponentów, do których należą: udział ojca w opiece nad
dzieckiem, dostępność ojca dla dziecka oraz odpowiedzialność ojca za dziecko8.
Należy podkreślić, że współczesny model zaangażowania ojców w pracę z dziećmi doczekał się wielu modyﬁkacji.
Innym ważnym terminem związanym z prezentowanym tematem jest słowo
wychowanie. Według deﬁnicji zawartej w Słowniku języka polskiego wychowanie to: „całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod
względem ﬁzycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia
w społeczeństwie; wykształcenie w określonym kierunku”9. Z kolei w ujęciu pedagogicznym, z uwagi na stosunkowo duże zróżnicowanie pod względem deﬁnicyjnym, pojęcie to przyjęto zazwyczaj rozpatrywać jako: „system działań wychowawczych”10, „układ zorganizowanych sytuacji wychowawczych”11 oraz „ciąg

7

C. Risé, Sztuka ojcostwa, Poznań 2006, s. 32.

8

M.E. Lamb, J.H. Pleck, E.L. Charnov, J.A. Levine, Paternal behavior in humans, „American Zoologist” 1985, 25, s. 883–894.
9

M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1994, s. 786.

10

R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 11.

11

A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1979, s. 137.
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zmian wychowawczych”12. Ze względu na komparatystyczny charakter prezentowanego opracowania, polegający na porównaniu zmian w poziomie wychowania
zapewnianego niepełnosprawnym dzieciom przez ojców w ocenie matek, najbardziej adekwatnym ujęciem wychowania jest to, w którym występuje słowo
zmiana. Jest to ujęcie, w którym proces wychowania w rodzinie deﬁniuje się
jako: „ciąg zmian wychowawczych dokonujących się we współdziałających wychowawczo członkach rodziny (w rodzinie nuklearnej: małżonkach bądź rodzicach i dzieciach) – stanowiących podmiotowe składniki naturalnych bądź celowo
organizowanych sytuacji wychowawczych, połączonych stosunkiem interakcyjnym, a wywołanych dla osiągania bliskich i dalekich celów wychowania, które
określają zmiany w psychice, osobowości, poczuciu tożsamości i postępowaniu
członków rodziny, usytuowanych na pozycji wychowanka bądź wychowawcy”13.
Istotnym pojęciem dla omawianej w opracowaniu problematyki jest również
kwestia niepełnosprawności. Według Międzynarodowej klasyﬁkacji uszkodzeń,
upośledzeń i niepełnosprawności, opublikowanej przez Światową Organizację
Zdrowia w 1980 roku, niepełnosprawność przyjęto deﬁniować jako: „wszelkie
ograniczenie lub brak – wynikający z uszkodzenia – zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka”14.
Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego zmienia jej dotychczasowe
funkcjonowanie. Weryﬁkacji ulegają między innymi wszystkie plany i marzenia
życiowe rodziców odnoszące się do przyszłości ich dziecka. Największym wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć, jest jego wychowanie, często okupione licznymi wyrzeczeniami i bezgranicznym zaangażowaniem zarówno psychicznym, jak

12

A.W. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, w: S. Kawula, J. Brągiel,
A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny..., s. 108.
13
14

Tamże.

B. Szczepankowska, O sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce – wybrane problemy,
w: B. Szczepankowska, J. Mikulski (red.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999, s. 12.
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i materialnym. Niepełnosprawność dziecka stawia jego rodziców przed nowymi,
nieznanymi im do tej pory okolicznościami, w których muszą oni sprostać zadaniu wychowania go w taki sposób, aby przyswoiło sobie należyte wartości oraz
przykłady zachowań pozwalające mu na życie w społeczeństwie i bycie w nim
akceptowanym15.

Metodologia badań
Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę badań, w których poruszano wątek
opinii matek na temat udziału ojców w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych,
zachodzi wyraźna potrzeba dalszych opracowań badawczych z tego zakresu. Prezentowane opracowanie stanowi zatem próbę odpowiedzi na następujący problem badawczy: jaki jest udział ojców w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych
w ocenie matek?
W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie wykorzystano w badaniach Skalę udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu,
własnego autorstwa. Skalę tworzy pięć podskal, których nazwy odpowiadają pięciu obszarom udziału ojca w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego
wychowaniu. W skład uwzględnionych w Skali obszarów wchodzą: zainteresowanie, opieka, wychowanie, rehabilitacja oraz aktywna pomoc w osiąganiu przez
dziecko samodzielności. Po uprzedniej analizie literatury przedmiotu, a także
rozmowach z ojcami i matkami włączono do Skali 40 sformułowań, poprzez
które wyrażone są czynności opiekuńczo-wychowawcze wykonywane przez ojców na rzecz swoich niepełnosprawnych dzieci. Narzędzie zostało poddane ocenie sędziów kompetentnych oraz analizie rzetelności w oparciu o funkcję Alfa
Cronbacha. Ostateczny rezultat analizy rzetelności narzędzia był satysfakcjonujący (α > 0,83). Z uwagi na podjętą w opracowaniu problematykę wychowania
15
Por. I. Myśliwczyk, Rodzina dziecka z niepełnosprawnością partnerem w procesie rehabilitacji, w: Cz. Kosakowski, A. Krause, A. Żyta (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie
rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, Olsztyn 2007, s. 161.
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analizie empirycznej poddana zostanie jedynie podskala odnosząca się do obszaru – wychowanie. Jest to skala składająca się z ośmiu sformułowań, których
treść charakteryzuje czynności wychowawcze podejmowane przez ojców w stosunku do swoich dzieci. Do sformułowań tych należą: przekazywanie dziecku
przez ojca wyznawanych przez niego wartości i zdobytych doświadczeń, uczenie
dziecka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczenie dziecka pozytywnego reagowania na przeciwności, uczenie dziecka akceptowania swojej niepełnosprawności, nagradzanie dziecka, gdy na to zasługuje, stosowanie wobec dziecka kary
za złe przewinienia, uczenie dziecka podstawowych zasad obowiązujących w społeczeństwie oraz uczenie dziecka bezpośredniego wyrażania emocji i postawy
nieulegania innym, gdy tego samo nie pragnie. Pojedynczemu sformułowaniu,
zawartemu w każdej z podskal osoba badana mogła przyznać od 1 do 5 punktów.
Ogólny wynik liczbowy uzyskuje się poprzez dodanie wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych sformułowaniach Skali. Najwyższa wartość liczbowa,
jaką może uzyskać osoba badana, wynosi 200, a najniższa wartością możliwą do
osiągnięcia w tej części skali jest 40.
Do badań zaproszono 243 kobiety z województwa opolskiego, pozostające w związkach małżeńskich, w których wychowywane jest przynajmniej jedno
dziecko niepełnosprawne. Z powodu nieaktualnych danych demograﬁcznych na
temat skali rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w Polsce doborowi
próby towarzyszyły liczne trudności, które ostatecznie udało się przezwyciężyć
dzięki pomocy opolskich organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Wyniki
Na podstawie badań, przeprowadzonych wśród 243 matek dzieci niepełnosprawnych, zebrano materiał empiryczny, który następnie poddano analizie statystycznej. W wyniku ustalenia kwartyli Skali udziału ojca w opiece na dzieckiem
niepełnosprawnym i w jego wychowaniu dokonano podziału badanych kobiet na
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trzy grupy, z których każda charakteryzuje się inną oceną poziomu udziału ojców w postępowaniu z dzieckiem niepełnosprawnym. Do wyróżnionych grup
zaliczono:
– matki oceniające poziom udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu jako niski. Grupę stanowią kobiety,
które uzyskały w Skali od 40 do 106 punktów (N = 61, średnia – 84,84,
odchylenie standardowe – 15,26);
– matki oceniające poziom udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu jako średni. Grupę stanowią kobiety, które uzyskały w Skali od 107 do 151 punktów (N = 123, średnia
– 129,17, odchylenie standardowe – 12,52);
– matki oceniające poziom udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu jako wysoki. Grupę stanowią kobiety, które uzyskały w Skali od 152 do 200 punktów (N = 59, średnia
– 167,02, odchylenie standardowe – 11,31).
W toku dalszej analizy statystycznej zebranego materiału empirycznego dokonano obliczeń wartości średnich oraz odchyleń standardowych, uzyskanych
przez matki o niskiej, średniej i wysokiej ocenie udziału ojców w opiece nad
dziećmi niepełnosprawnymi i w ich wychowaniu w ośmiu wcześniej przytoczonych sformułowaniach, stanowiących jednocześnie podejmowane przez mężczyzn
czynności wychowawcze. W związku z koniecznością ustalenia poziomów istotności (p < 0,05) w zakresie różnic pomiędzy średnimi wartościami, osiągniętymi
w 8 sformułowaniach przez trzy grupy badanych matek, posłużono się testem
Kruskala-Wallisa. Uzyskane w ten sposób wyniki przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Średnie wartości i odchylenia standardowe uzyskane przez matki oceniające
udział ojców w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego (p < 0,05)

Udział ojca w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego

1. Przekazuje dziecku
wyznawane przez nas
wartości i zdobyte
doświadczenia
2. Uczy dziecko radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych
3. Uczy dziecko
pozytywnego reagowania na przeciwności
4. Uczy dziecko
akceptowania swojej
niepełnosprawności
5. Nagradza dziecko,
gdy na to zasługuje
6. Za złe przewinienia
stosuje wobec
dziecka kary
7. Uczy dziecko
podstawowych zasad
obowiązujących
w społeczeństwie
8. Uczy dziecko bezpośredniego wyrażania
emocji i postawy nieulegania innym, gdy
tego samo nie pragnie

BADANE MATKI (N = 243)
matki
matki
matki
oceniające
oceniające
oceniające
poziom udziału poziom udziału poziom udziału Wartość
ojców w opiece ojców w opiece ojców w opiece
testu
i wychowaniu i wychowaniu i wychowaniu Kruskaladziecka niepeł- dziecka niepeł- dziecka niepeł- Wallisa
nosprawnego
nosprawnego
nosprawnego H (2, N =
jako niski
jako średni
jako wysoki
243)
(N = 61)
(N = 123)
(N = 59)
Odch.
Odch.
Odch.
X
X
X
std.
std.
std.

p.i.

2,21

1,14

3,75

1,04

4,51

0,75

96,65

0,000

2,23

1,06

3,91

0,88

4,61

0,49

120,54

0,000

2,08

0,97

3,67

0,96

4,56

0,57

120,49

0,000

2,18

1,22

3,93

0,98

4,61

0,59

103,37

0,000

3,07

1,20

4,25

0,85

4,75

0,51

76,10

0,000

1,79

1,00

2,11

1,01

2,51

1,21

13,04

0,002

2,08

1,13

3,68

0,96

4,37

0,85

96,85

0,000

1,89

1,10

3,07

1,06

4,07

1,13

80,73

0,000

Źródło: opracowanie własne.
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W oparciu o dane przedstawione w tabeli 1 można stwierdzić, że wszystkie
trzy grupy matek istotnie (p < 0,05) różnią się między sobą pod względem wartości średnich uzyskanych przez nie w ośmiu sformułowaniach, za pomocą których
wyrażono czynności wychowawcze podejmowane przez ojców wobec swoich
niepełnosprawnych dzieci. Wyjątek stanowi szóste sformułowanie, brzmiące: „za
złe przewinienia stosuje wobec dziecka kary”, przy którym pomiędzy matkami
o niskiej i średniej ocenie ojców oraz pomiędzy kobietami oceniającymi swoich
mężów w roli ojców na poziomie średnim i wysokim nie zachodzą istotne statystycznie (p < 0,05) różnice. Brak istotności różnic pomiędzy wymienionymi
grupami matek wykazano w trakcie przeprowadzania porównań wielokrotnych
(dwustronnych). W wyniku tychże porównań wykryto w tym samym sformułowaniu istotną statystycznie (p < 0,05) różnicę pomiędzy wartościami średnimi
osiągniętymi przez matki o niskiej i wysokiej ocenie ojców. Na podstawie danych
zawartych w tabeli 1 można zauważyć, że we wszystkich ośmiu itemach najwyższe
średnie wartości uzyskały matki oceniające ojców na wysokim poziomie. Kolejne
miejsca pod tym względem uzyskały kobiety o średniej, a następnie niskiej ocenie
ojców. Ponadto, porównując badane grupy matek pod kątem kolejności średnich
wartości, jakie uzyskały one w poszczególnych sformułowaniach, stwierdzono,
że niezależnie od stopnia sumarycznej oceny udziału ojców w pracy z dzieckiem
wszystkie badane kobiety najwyższe średnie wartości uzyskały przy sformułowaniu: „nagradza dziecko, gdy na to zasługuje”. Jednomyślność trzech grup badanych matek w zakresie przyznania najwyższych wartości właśnie temu sformułowaniu może świadczyć o tym, że wszyscy ojcowie poprzez częste nagradzanie
swoich dzieci chcą w ten sposób zrekompensować im wszelkie niedogodności
wynikające z ich niepełnosprawności. Pewne podobieństwo w zakresie drugiego najczęściej wykonywanego przez ojców działania wychowawczego występuje
także wśród kobiet o średniej i wysokiej ocenie poziomu uczestnictwa mężczyzn
w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi. Obie wymienione grupy kobiet
na drugim miejscu wśród najczęściej wykonywanych przez mężczyzn czynności wychowawczych wyróżniły „uczenie dziecka akceptowania swojej niepełno-
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sprawności”. Jest to czynność, która w percepcji matek o niskiej ocenie ojców jest
wykonywana przez mężczyzn zdecydowanie rzadziej, bo dopiero na czwartym
miejscu. Ex aequo na drugim miejscu u matek wysoko oceniających pracę ojca
z dzieckiem pojawiło się również sformułowanie: „ojciec uczy dziecko radzenia
sobie w sytuacjach trudnych”. Ta sama czynność znalazła się również na drugim
miejscu wśród kobiet o niskiej ocenie ojców, a na trzecim w grupie kobiet ewaluujących swoich mężów w roli ojców na średnim poziomie. Może to świadczyć
o tym, że dla wszystkich badanych matek jedną z najważniejszych czynności wychowawczych podejmowanych przez ojców jest uczenie dziecka radzenia sobie
w sytuacjach trudnych. Na trzecim miejscu u matek o wysokiej ocenie ojców
znalazł się item: „uczy dziecko pozytywnego reagowania na przeciwności”. Sformułowanie to, pod względem uzyskanych wartości średnich, pojawiło się wśród
kobiet oceniających ojców na poziomie niskim i średnim znacznie niżej, bo dopiero na szóstym miejscu. Może to oznaczać, że ojcowie wysoko oceniani przez
swoje żony częściej uczą dzieci pozytywnego reagowania na przeciwności. Na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie badane matki najniższe wartości
średnie uzyskały w sformułowaniach: „uczy dziecko bezpośredniego wyrażania
emocji i postawy nieulegania innym, gdy tego samo nie pragnie” oraz „za złe
przewinienia stosuje wobec dziecka kary”. Oznacza to, że ojcowie w niewielkim
stopniu uczą swoje dzieci bycia asertywnym oraz nie stosują względem nich kar.

Zakończenie
Dokonując podsumowania przedstawionej w opracowaniu analizy statystycznej zebranego materiału empirycznego oraz próbując odpowiedzieć na postawiony wcześniej problem badawczy, zawarty w pytaniu: „jaki jest udział ojców w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych w ocenie matek?”, warto zwrócić
szczególną uwagę na kilka istotnych kwestii.
Po pierwsze: wszystkie trzy grupy badanych matek w sposób istotny (p < 0,05)
różnią się między sobą pod względem osiągniętych wartości średnich w poszcze-
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gólnych sformułowaniach oznaczających czynności wychowawcze wykonywane
przez ojców.
Po drugie: współcześni ojcowie wychowujący niepełnosprawne dzieci w percepcji matek to mężczyźni, którzy często stosują względem nich nagrody, gdy
na to zasługują. Skłonność ojców do nagradzania swoich dzieci za dobre zachowanie jest dostrzegana przez wszystkie matki, niezależnie od ogólnej oceny, jaką
wystawiają swoim mężom. Tak zintensyﬁkowane, w ocenie wszystkich badanych
kobiet, nagradzanie przez ojców swoich niepełnosprawnych dzieci może świadczyć o ich pragnieniu zrekompensowania im ograniczeń, wynikających z ich niepełnosprawności i uniemożliwiających im wykonywanie tych samych czynności,
które wykonują ich zdrowi rówieśnicy.
Po trzecie: ojcowie wysoko i średnio oceniani przez swoje żony częściej aniżeli mężczyźni z niską oceną uczą swoje dzieci akceptowania przez nie swojej
niepełnosprawności.
Po czwarte: jedną z najczęstszych czynności wychowawczych, którą w percepcji wszystkich matek wykonują ojcowie względem ich niepełnosprawnych
dzieci, jest uczenie dziecka radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Po piąte: mężczyźni, których żony oceniają w roli ojców na wysokim poziomie, często starają się uczyć swoje niepełnosprawne dzieci pozytywnego reagowania na przeciwności.
Po szóste: w ocenie wszystkich badanych matek ojcowie rzadko uczą swoje
niepełnosprawne dzieci asertywności oraz sporadycznie stosują względem nich
kary. Takie postrzeganie przez matki aktywności wychowawczej swoich mężów
może wynikać z przeświadczenia ojców o tym, że przyszłe życie ich niepełnosprawnych dzieci nie będzie przebiegać w pełnej integracji ze społeczeństwem.
Stąd też ojcowie mogą nie widzieć potrzeby uczenia swoich dzieci asertywności.
Podobna sytuacja dotyczy karania niepełnosprawnych dzieci, które może nie być
traktowane przez ojców jako skuteczny środek wychowawczy.
Przedstawione w opracowaniu wyniki badań zdają się potwierdzać dotychczasowy postulat dotyczący konieczności udziału ojców w wychowaniu dzieci
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niepełnosprawnych. Ich konstruktywne działania wychowawcze wspierają nie
tylko same dzieci, ale również poprawiają samopoczucie matek, które przychylniej oceniają ich pracę z dziećmi.
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MOTHERS’ PERCEPTIONS OF FATHERS’ INVOLVEMENT
IN THE EDUCATION OF THEIR CHILD WITH DISABILITIES
Summary
The study examines the level of fathers’ involvement in the education of their child
with disabilities in mothers’ perception. Data were collected from 243 Polish mothers
who were married and who had at least one child with disabilities. The issue was assessed
by one measure, the Father Involvement Scale. Based on results distribution mothers were
divided into three groups: (1) mothers evaluating the level of fathers’ involvement as low,
(2) mothers evaluating the level of fathers’ involvement as average, (3) mothers evaluating
the level of fathers’ involvement as high.
In order to compare mean values gained by those three groups in 8 statements which
characterize fathers’ educational activities with their child with disabilities a Kruskal-Wallis test was used. The results show that all three groups of mothers signiﬁcantly (p < 0.05)
diﬀer from each other in all 8 statements which characterize fathers’ involvement in the
education of their child with disabilities:
(1) he teaches our child values in which he believes and experience which he gained
by himself, (2) he teaches our child how to deal with diﬃcult situations, (3) he teaches
our child positive reactions to obstacles, (4) he teaches our child how to accept his/her
disability, (5) he praises our child if he/she deserves it, (6) he punishes our child for bad
behavior, (7) he teaches our child basic principles generally respected by society, (8) he
teaches my child how to express directly his/her emotions and ways of being resistant to
insistent people when something is against his/her will.
Translated by Eugeniusz Kaniok

Małgorzata Miller
Akademia Sztuki w Szczecinie

CHÓR JAKO MIEJSCE DOŚWIADCZANIA I ROZWIJANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wstęp
Odpowiedzialność jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin
naukowych. Jak pisze J. Koźmińska: „Przestrzeganie takich wartości moralnych, jak: szacunek, uczciwość, odwaga, solidarność, pokojowość, sprawiedliwość, samodyscyplina, przyjaźń i miłość, szczęście, piękno i mądrość, wymaga
odpowiedzialności”1.
Niniejszy tekst składa się z kilku części. W pierwszej z nich podaję różne
określenia odpowiedzialności spotykane w ﬁlozoﬁi, psychologii i pedagogice.
W drugiej – staram się scharakteryzować specyﬁczne cechy zespołowej działalności chóru. Trzecią część stanowią wyniki i analiza badań sondażowych, przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2011 roku w Szczecinie. Na końcu
zamieszczam krótkie podsumowanie całości.

1

I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 94.
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Odpowiedzialność w ﬁlozoﬁi
Nie ma „jasnej i wyraźnej teorii odpowiedzialności”2. Potocznie za człowieka
odpowiedzialnego uważa się tego, na którym można polegać, który jest godny
zaufania, wywiązuje się z tego, do czego się zobowiązał3. Maria Ossowska łączy
odpowiedzialność z regułami życia zbiorowego. Pisze, że ze względu na pewne reguły ujęte w danej zbiorowości jest ona uprawniona do ukarania, potępienia lub
pociągnięcia kogoś do pewnych świadczeń restrykcyjnych: „Wspólnie charakteryzuje te wypadki potencjalne podleganie czyjemuś osądowi usprawiedliwionemu przez wspomniane reguły. Mówi się, że ktoś ma poczucie odpowiedzialności
za swój czyn, gdy gotów jest poddać się zań tego rodzaju osądowi, przy czym
w pewnych wypadkach bywa sam sobie sędzią”4.
Roman Ingarden rozróżnia cztery sytuacje występowania odpowiedzialności:
– ktoś ponosi odpowiedzialność za coś,
– ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś,
– ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności,
– ktoś działa odpowiedzialnie5.
Ponoszenie odpowiedzialności jest stanem rozumianym w kategorii ciężaru,
winy. Stajemy się odpowiedzialni za podjęty, dokonany czyn i na nas jako sprawcach ciąży odpowiedzialność. Ingarden dodaje: „Jako sprawca rzeczywiście ponoszący odpowiedzialność wchodzi w rachubę tylko człowiek, który w momencie
działania jest jego świadom i posiada wszystkie normalne zdolności niezbędne do
opanowania sytuacji i który wreszcie coś czyni albo w momencie, w którym miał
uczynić coś określonego, zaniechał uczynienia tego”6. Ważnym fundamentem

2
H. Perkowska, Filozoﬁczne konteksty rozumienia fenomenu odpowiedzialności moralnej,
Szczecin 2001, s. 7.
3

Tamże, s. 10.

4

M. Ossowska, Odpowiedzialność w: Encyklopedia współczesna, Warszawa 1957, s. 33.

5

R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 73–74.

6

Tamże, s. 77.
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odpowiedzialności jest wolność. Człowiek ponoszący odpowiedzialność musi
być wolny w swoich decyzjach i czynach7.
Podejmowanie odpowiedzialności oznacza, że sprawca „uznaje obciążenie
siebie samego przez swoje przewinienie”8. Pociąganie kogoś do odpowiedzialności: „ma swoje źródło poza sprawcą i przebiega również poza nim, ale kieruje się
na niego i ma wywołać w nim określone zmiany”9.
Odpowiedzialne działanie wiąże się ze świadomością sprawcy. Ma on pełne zrozumienie sytuacji, posiada świadomość wartości motywów swego działania10, potraﬁ przewidzieć i zaakceptować pozytywny lub negatywny wynik swego
działania.
Przedstawiciele ﬁlozoﬁi egzystencjalnej Heidegger i Sartre ujmowali odpowiedzialność jako atrybut człowieczeństwa11. Według Sartre’a: „człowiek jest
istotą wolną, która nieustannie musi uczyć się swojej wolności poprzez własne
czyny. To właśnie wolność zmusza człowieka do tego, by nie tylko był, ale by
także wciąż siebie wybierał, by kreował samego siebie”12. Ponieważ Sartre twierdził, że wolność dana jest każdemu człowiekowi, dlatego jego koncepcja zakłada całkowitą odpowiedzialność za dokonywane wybory i to, co zrobi ze swoją
wolnością. W związku z tym człowiek może istnieć: „tylko jako byt świadomy,
wolny i odpowiedzialny – przy czym samo jego istnienie uzależnione jest od jego
wolności, która może je w każdej chwili przerwać”13. Według Fromma: „człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny tak długo, jak długo jest wolny do

7

Tamże, s. 122.

8

Tamże, s. 93.

9

Tamże, s. 76.

10

Tamże, s. 94–95.

11

B. Krzywosz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak rozumieć i inspirować
jej rozwój?, Kraków 2007, s. 23.
12

L. Marek, Ku odpowiedzialności w studiowaniu pedagogiki, Toruń 2009, s. 34.

13

Tamże, s. 34–35.
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wyboru swoich działań14. Zdaniem Jaspersa dzięki wolności jesteśmy świadomi
swojego człowieczeństwa. Staje się ona: „źródłem odpowiedzialności jednostki za
swoje decyzje wobec siebie i innych, gdyż podmiot czyni siebie w akcie wyboru
odpowiedzialnym za podjęte decyzje, zaś inni czynią go odpowiedzialnym za
jego działania według ich czystej faktyczności”15.

Odpowiedzialność w psychologii
Problematyka odpowiedzialności stała się także przedmiotem badań i reﬂeksji w psychologii. Beata Krzywoń-Rynkiewicz wymienia trzy główne nurty
w myśleniu o odpowiedzialności:
– atrybucyjny,
– poznawczo-rozwojowy,
– osobowościowy16.
Nurt atrybucyjny bada i omawia głównie warunki przypisywania sobie i innym odpowiedzialności za zachowanie. Wyniki badań prowadzonych w tym
nurcie pokazują, że aby przypisać osobie odpowiedzialność, muszą być spełnione
trzy warunki: związek między osobą a sytuacją, przewidywalność działań oraz
świadomość własnych emocji. Przypisując odpowiedzialność innym, ludzie mają
na uwadze wiele czynników oraz parametrów sytuacji i osoby. Powoduje to trudność w przewidywaniu, kiedy osoba weźmie na siebie odpowiedzialność lub kiedy przypisze ją komuś innemu17.
Nurt poznawczo-rozwojowy rozpatruje odpowiedzialność z punktu widzenia rozwoju moralnego. Według Piageta i Kohlberga: „rozwój moralny nie polega jedynie na przyswajaniu norm, lecz wiąże się z aktywnym organizowaniem
wiedzy na ich temat w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Obydwaj zakła14

Tamże, s. 37.

15

Tamże, s. 36–37.

16

B. Krzywosz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność..., s. 25.

17

Tamże, s. 26.
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dają aktywność podmiotu w procesie przystosowania się do norm, rozumienie
i konstruowanie wiedzy związanej z normami”18.
Według ﬁlozofów odpowiedzialność jest wprost proporcjonalna do gotowości respektowania norm19. Zdolność rozumowania moralnego, które ma wpływ
na zachowanie dziecka, wzrasta wraz z jego rozwojem poznawczym. Zgodnie z modelem rozwoju moralnego Piageta u dzieci uczęszczających do szkoły
w okresie późnego dzieciństwa można wyróżnić stadium realizmu moralnego,
które trwa od 5 do 7 roku życia, oraz stadium relatywizmu moralnego, trwające od 8 do 11 roku życia. „Realizm moralny w rozumowaniu dziecka oznacza,
iż reguły społeczne (jeżeli są dostrzegane) są przez nie traktowane jako realnie
istniejące, narzucone z zewnątrz (moralność heteronomiczna) i tak jak prawa
ﬁzyczne nie podlegające dyskusji ani zmianom. Oznacza to również, że należy
je zawsze i bezwzględnie respektować”20. Charakterystyczną cechą tego stadium
jest immanentna sprawiedliwość polegająca na przekonaniu, że złamaniu czy
naruszeniu reguły zawsze towarzyszy kara, oraz posługiwanie się kryterium odpowiedzialności obiektywnej, czyli uzależnienie moralnej oceny sytuacji od jej
ﬁzycznych i obiektywnych skutków21: „W tym okresie ponoszenie odpowiedzialności oraz pociąganie do niej są zdeterminowane przez ﬁzyczne i obiektywne
skutki działań. Odpowiedzialność ma więc charakter bardziej formalny niż podmiotowy”22. W stadium moralnego relatywizmu reguły społeczne zaczynają być
traktowane jako umowy stworzone dla określonych celów społecznych (prawo,
bezpieczeństwo). Mogą one zmieniać swoje znaczenie, ulec zmianie, jeżeli przestaną być użyteczne. Dzieci zauważają stopniowo także, że stosowanie normy
może być zależne od sytuacji. Wtedy dopuszczają się kłamstwa w szlachetnych
18

Tamże, s. 26.

19

Tamże, s. 26.

20

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 2000,
s. 136.
21

Tamże, s. 137.

22

B. Krzywosz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność..., s. 27.
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celach. Moralność autonomiczna pojawia się około 10–11 roku życia. Charakterystyczne dla tego okresu jest postępowanie zgodne z wyznawanymi przez siebie
normami, uważane przez dzieci za słuszne, bez względu na okoliczności. „Satysfakcjonujące dla dziecka jest już samo postępowanie zgodne z normą, dlatego
okres ten zwykło się też nazywać okresem moralnego pryncypializmu”23. Beata
Krzywosz-Rynkiewicz pisze, że w tym stadium radykalnie zmienia się stosunek
do odpowiedzialności: „Rozumowanie moralne w tym wieku jest fundamentem
do tworzenia odpowiedzialności o charakterze podmiotowym, w sensie rozumienia nie tylko skutków, ale też intencji własnych i innych osób”24.
Kohlberg wskazywał poziomy, które może osiągnąć rozumowanie moralne.
Według niego dopiero dla osoby osiągającej najwyższy poziom, postkonwencjonalny, moralność staje się sprawą własnego sumienia i wtedy ta osoba może
postrzegać sytuacje i decyzje moralne z perspektywy własnych zasad uczciwości
i sprawiedliwości. Krzywosz-Rynkiewicz pisze, że taka osoba sama dla siebie będzie stanowiła źródło rozliczania odpowiedzialności. Będzie gotowa do ponoszenia i podejmowania odpowiedzialności w podmiotowym sensie 25.
Trzeci nurt osobowościowy związany jest z tworzeniem przez człowieka koncepcji siebie jako osoby odpowiedzialnej26. W rozważaniach Franciszka Zawadzkiego, Zygmunta Zimnego i Romualda Derbisa można wyróżnić trzy wątki:
– odpowiedzialność jako przyjmowanie konsekwencji nieprzestrzegania
praw natury i szeroko pojętych praw kultury,
– odpowiedzialność jako dbałość o takie działanie, które nie naruszy praw
natury,
– odpowiedzialność jako zjawisko subiektywne, poczucie odpowiedzialności (ponoszenie i przyjmowanie odpowiedzialności)27.
23

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia..., s. 137.

24

B. Krzywosz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność..., s. 27.

25

Tamże, s. 28.
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Tamże, s. 25.
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Tamże s. 28–29.
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Według Derbisa odpowiedzialność to: „akceptacja pozytywnych i negatywnych skutków własnych poczynań, a także konieczność podejmowania działań,
których cel i sposób nie spowodują negatywnych następstw, a jeśli spowodują, to
ich sprawca postara się je zrekompensować”28.
Odpowiedzialność postrzegana jest przede wszystkim jako „związek z aktem
i skutkiem”.

Odpowiedzialność w pedagogice
W słowniku pedagogicznym termin odpowiedzialność wyjaśniany jest jako:
„ważna cecha postępowania człowieka, będąca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samosterowania własnym rozwojem. U dzieci
nie ma jeszcze poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, kierują się one
nakazami i zakazami ze strony dorosłych, których darzą zaufaniem (autorytetem).
Stopniowo jednak – w miarę jak zaczynają pojmować zasady sprawiedliwości
i obowiązku – wzrasta udział ich własnych decyzji w kierowaniu swoim postępowaniem. Pełne poczucie odpowiedzialności pojawia się w wieku młodzieńczym,
stając się stopniowo podstawą do rozstrzygania tak ważnych spraw życiowych, jak
wybór zawodu, wybór partnera życiowego czy pełne ponoszenie odpowiedzialności
za czyny własne i ich skutki”29. Maria Czerepaniak-Walczak pisze, że odpowiedzialność jest: „wyuczalną dyspozycją, cechą charakteru, która kształtuje się pod wpływem intencjonalnych oddziaływań wychowawczych (kształcenia i wychowania),
spontanicznych procesów społecznych i przyrodniczych zachodzących w otoczeniu
człowieka, własnych wysiłków podejmowanych w celu doskonalenia siebie zgodnie z uznawanymi wartościami i jest ściśle związana ze specyﬁką czasów, w jakich

28

Cyt. tamże, s. 29.

29

Cyt. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 283.
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żyje człowiek”30. Poznanie mechanizmów rządzących kształtowaniem i rozwojem
odpowiedzialności jest ważne dla nauk o wychowaniu. Pedagodzy skupiają się na
istocie odpowiedzialności jako właściwości osoby31. Jeżeli odpowiedzialność jest
cnotą, to podlega kształtowaniu. Jeżeli jest darem, nie wymaga osobistego wysiłku. Istotne są także empiryczne wskaźniki odpowiedzialności oraz jej pochodzenie,
a więc to, kto i kiedy decyduje o ponoszeniu odpowiedzialności, obarczaniu nią.
Ważnym zagadnieniem jest również postać podmiotu odpowiedzialności. Założenie, że: „odpowiedzialność jest wyłącznie ludzkim atrybutem, pozwala traktować
ją zarówno jako właściwość osoby (odpowiedzialność personalna), jak i struktury
społecznej (grupy, instytucji, organizacji)”32. Odpowiedzialności i rozważania nad
nią jako atrybutem osoby i ludzkich zbiorowości, stały się jednym z głównych
zagadnień w teleologiach edukacyjnych33.
Zawód nauczycielski zalicza się do tych, których wykonywanie opiera się
na wewnętrznym poczuciu odpowiedzialności. Poczucie odpowiedzialności nauczycielskiej często jest związane z uznaniem nauczycieli za funkcjonariuszy państwowych, urzędników, którzy są nadawcami „informacji, wyjaśnień i instrukcji
oraz nadzorcami powierzonej ich młodzieży”34. W związku z tym duże znaczenia
ma rzeczowo-instrumentalne przygotowanie profesjonalne, na które składają się
formalne kwaliﬁkacje i kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu35.
Praca nauczyciela ma specyﬁczny charakter. Jako organizator procesów edukacyjnych wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności, które będą mu potrzebne,
30

M. Czerepaniak-Walczak, Dyskurs odpowiedzialności w edukacji. Teleologiczne perspektywy
kształtowania charakteru w „płaskim” świecie, w: E. Kochan, P. Ziemski (red.) Oblicza kultury.
Człowiek – poznanie – twórczość, Szczecin 2008, s. 22.
31

Tamże, s. 21.
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Tamże, s. 22.
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Tamże, s. 20.
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A.M. de Tchorzewski, Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela, w: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, A.M. de Tchorzewski (red.), Bydgoszcz 1998,
s. 89.
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w przystosowaniu się do warunków życia i ich przekształcania. Jego działalność
oparta jest także: „na specyﬁcznej formie kontaktu międzypodmiotowego, w ramach którego dzięki intencjonalnej relacji, łączącej go z uczniem, kieruje się on ku
wartościom zarówno intelektualnym, światopoglądowym, jak i moralnym, ale także estetycznym oraz wszystkim tym, które pomagają kreować ład indywidualnego
i społecznego życia każdego człowieka. [...] Praca nauczyciela ma wymiar wybitnie
aksjologiczny. Wartości bowiem stanowią źródło celów pracy pedagogicznej”36.
Nauczyciel jako osoba odpowiedzialna za proces kształcenia jest w oczach
ucznia i jego rodziców człowiekiem godnym zaufania. To jemu powierza się wpływanie na rozwój intelektualny, moralny, estetyczny i ﬁzyczny wychowanków37.
To on wprowadza uczniów w złożony świat wartości. Jedną z tych wartości jest
właśnie odpowiedzialność ujmowana jako kategoria aksjodeontologiczna, stanowiąca podstawową cechę postępowania człowieka względem drugiego człowieka.
Aksjodeontologiczny wymiar pracy nauczyciela czyni go odpowiedzialnym za:
„– poszanowanie godności ucznia jako osoby,
– własną uczciwość moralną, która jest świadectwem jego prawości,
– uczciwość i wiarygodność intelektualną, gwarantującą uczniowi dochodzenie do prawdy,
– przestrzeganie zasad tolerancji i sprawiedliwości, których obiektywne zaistnienie w procesie edukacyjnym czyni go bardziej wartościowym”38.
A.M. de Tchorzewski pisze: „Przez odpowiedzialność na ogół rozumie się
postawę człowieka, który jest świadomy swoich zadań, podejmowanych w sposób wolny i nieprzymuszony. Człowiek ten jest twórczy w swoich działaniach,
a zarazem przekonany, iż przyjmuje na siebie wszystkie konsekwencje, jakie wiążą się z ich realizacją”39. Problem odpowiedzialności nauczyciela można analizować na wielu płaszczyznach. Tchorzewski proponuje ujęcie odpowiedzialno36
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ści w aspekcie sytuacyjnym (rola, funkcje, zadania i normy) oraz personalnym
(przed uczniem, rodzicami, zespołem nauczycieli i samym sobą). Personalny
aspekt ma dwa wymiary: ponoszenia i brania odpowiedzialności. Pierwszy z nich
ma charakter egzogeniczny, jest niejako przynależny nauczycielowi. Drugi, endogeniczny, jest związany z osobowością nauczyciela.
Tabela 1. Odpowiedzialność moralna nauczyciela
Odpowiedzialność moralna nauczyciela
aspekt sytuacyjny

aspekt personalny

– nauczyciel ponosi odpowiedzialność za czyny – odpowiedzialność wobec ucznia za przygotowanie go do życia,
z racji roli, funkcji i zadań mu przypisanych,
– nauczyciel bierze na siebie odpowiedzialność – odpowiedzialność przed rodzicami
za powierzone dzieci i młodzież oraz ich rozze względu na wewnętrzne poczucie,
– nauczyciel jest pociągany do odpowiedzialnowój,
ści,
– odpowiedzialność osobista wobec zespołu
– nauczyciel działa odpowiedzialnie, ponieważ
nauczycielskiego za zgodne z przyjętymi
założeniami i celami programu dydaktyczno–
kieruje się znanymi sobie normami postępowania.
wychowawczego,
– odpowiedzialność wobec siebie samego za należyte wykonywanie zadań zawodowych, zgodnie
nie tylko z własnym przekonaniem, ale także
z przyjętymi standardami społecznymi.
Źródło: opracowanie na podstawie: Tchorzewski, dz. cyt., s. 95.

Autor ten pisze także: „Odpowiedzialność nauczyciela wiąże się z przyjęciem
na siebie skutków codziennych określonych działań, jakie wynikają z istoty szkolnego procesu edukacyjnego. Wiążą się one z działaniami o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Nauczyciel wykonuje je odpowiedzialnie wówczas,
gdy towarzyszy mu przekonanie, iż działa kompetentnie, w najlepszej wierze,
zgodnie ze swoją wiedzą i kwaliﬁkacjami”40.

40

Tamże, s. 95–96.
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Komunitaryzm chóralny
Podjęty przeze mnie temat ma na celu ukazanie potrzeby przyjęcia określonych wartości wspólnotowych koniecznych do realizacji takich czynności, jak:
praca z chórem, przygotowanie zespołu do występów, jak również sam występ
chóru, rozumiany jako zdarzenie artystyczne. Chór jest określonym zespołem ludzi zorganizowanym ze względu na wspólne wykonanie dzieła muzycznego. Pod
tym względem przypomina orkiestrę, zespół baletowy lub aktorski. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z działalnością zbiorową, działaniem
grupy ludzi, których czynności są jedynie elementami składającymi się na jedno
dzieło wykonywane (zbiorowo) razem przed słuchaczami lub widzami. W przypadku chóru jedność działania jest dalej posunięta, niż ma to miejsce w zespole aktorskim czy innych wyżej wymienionych zespołach artystycznych. Nawet
w dobrze zgranym zespole teatralnym jest miejsce na scenie na „solowe” wybitne
kreacje, nie kolidujące z dobrą grą zespołu stanowiącego odpowiednie tło. Zresztą jest to związane z podziałem ról na pierwszoplanowe, drugoplanowe i epizodyczne. W występach i pracy przygotowawczej chóru na plan pierwszy wysuwa
się perfekcja zespołowego działania. Można powiedzieć, że chór jest zespołem,
wspólnotą przenikniętą wartościami komunitarnymi.
Komunitaryzm, zwany również komunitarianizmem, jako przeciwieństwo
liberalizmu, zwłaszcza w jego skrajnych postaciach, kładzie nacisk na dobra, wartości przyjęte jako wspólne i stanowiące podstawę przynależności do określonej
wspólnoty. Kładzie nacisk nie tyle na niezależność i prawa jednostki, ile na jej
związki i obowiązki społeczne, a także wspólne wartości, które są niezbędne do
przetrwania społeczeństwa41. W przypadku chóru mamy do czynienia z małą
wspólnotą, skupioną wokół realizacji określonych (wokalnych) działań o charakterze artystycznym. W przeciwieństwie do twórczości artystycznej uprawianej
„w pojedynkę” w działaniach chóru liczy się wartość realizowana przez zespół,
który jest „aktorem” lub wykonawcą. Z takim rodzajem działalności wiąże się
41

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3924720 (21.05.2011).
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odpowiedzialność nie tylko za własne czynności, ale również za innych, podporządkowanie się pojedynczego chórzysty pracy całego zespołu. Praca takiego
zespołu wymaga od swoich członków wzajemnego zaufania, charakterystycznego dla działania wspólnot opartych na czymś więcej niż tylko przepisy prawa.
Członkom zespołu zależy na jak najlepszym przygotowaniu innych oraz jak najlepszym wykonaniu całości.
Każdy z członków zespołu, również dyrygent, uczestnicząc w chórze,
oddaje do dyspozycji swoje umiejętności i czas. Obdarza zaufaniem cały zespół, wszystkich śpiewających. Każdy ufa, że pozostali wywiążą się ze swoich cząstkowych zadań, to znaczy nauczą się swoich partii wokalnych, będą
dbać o swój głos, pracować nad jego doskonaleniem, uczestniczyć w próbach,
przyjdą na koncert i konkurs, zadbają o odpowiedni strój itd. Członkowie
zespołu podejmują ryzyko, że jednak któryś może zawieść. Może się przecież
zdarzyć, że cały efekt przepadnie, gdy jeden z chórzystów zacznie fałszować.
Członkowie zespołu zatem: „podejmują działania wspólne, zmierzające do
uzyskania kolektywnego dobra i wspólnego celu”42. Ten cel stanowi aspiracje
każdego z nich z osobna. Każdy jest w realizacji tego celu zdany nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków grupy razem. Samodzielnie
nikt nie osiągnie celu, osiągnąć go mogą tylko wszyscy razem. To z kolei może
oznaczać, że zaniedbanie, nieudolność czy nawet nieuczciwość jednej osoby
unicestwia szanse całego chóru. Wchodząc do struktury, jaką jest chór szkolny, jego członkowie obdarzają zaufaniem wszystkich pozostałych i stawiają na
ich wiarygodność, umiejętności i rzetelność. Oczywiście w przypadku dyrygenta chodzi też o jego odpowiedzialność, uczciwość, opiekuńczość, lojalność
i zdolność do poświęcenia43.
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P. Sztompka, Zaufanie, fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 258.
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Opisu sieci zindywidualizowanych i kolektywnych dokonał P. Sztompka, por.: tamże.
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Badania własne
Na potrzeby pracy przeprowadziłam na przełomie maja i czerwca 2011 roku
w Szczecinie badania sondażowe, w których starałam się uzyskać odpowiedź na
pytanie: „na ile chór szkolny jest miejscem doświadczania i rozwijania odpowiedzialności?”. Badanie sondażowe przeprowadziłam wśród chórzystów szkoły
podstawowej. Zebrałam wypowiedzi 33 dziewcząt w wieku od 10 do 13 lat.
W badaniach wzięło także udział 26 rodziców chórzystek. Ich celem była diagnoza odpowiedzialności, jej doświadczania i rozwijanie, ze szczególnym uwzględnieniem roli chóru jako wartościowego miejsca rozwoju. Respondenci wypełnili
kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi, półotwartymi i otwartymi.
Możliwy był wybór wielu odpowiedzi.
Według Ostrowskiej autentyczną odpowiedzialność może podejmować tylko osoba świadoma tego faktu, która rozumie, czym odpowiedzialność jest44.
W związku z tym respondenci zostali poproszeni o wyjaśnienie terminu „odpowiedzialność”. Zadanie to okazało się trudne. Jedna z respondentek napisała
„Nie wiem, jak to napisać, ale wydaje mi się, że odpowiedzialność to coś ważnego”. Chórzystki wskazywały różne sytuacje występowania odpowiedzialności. Na
podstawie analizy wypowiedzi badanych stwierdziłam, iż te deﬁnicje najczęściej
dotyczyły odpowiedzialności jako obowiązku, cechy, postępowania. Oto przykłady odpowiedzi respondentów na pytanie, które postawiono powyżej:
„Pamiętanie o różnych spotkaniach.
Odpowiedzialność to niezapominalstwo.
Odpowiedzialność to bycie punktualnym.
Odpowiedzialność to to, że potraﬁę zrobić dużo rzeczy sama.
Odpowiedzialność to znaczy to, że chodzisz na wszystkie próby i uczysz się
utworów.
Jeśli się do czegoś zobowiązujemy, to musimy to zrobić.

44

L. Marek, Ku odpowiedzialności..., s. 110.
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Odpowiedzialność to obowiązki, które zostały osobie powierzone. Musi
o nich pamiętać.
Odpowiedzialność to jak najlepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
Na osobę odpowiedzialną zawsze można liczyć.
Odpowiedzialność to bardzo ważna cecha. Dzięki niej ludzie ci ufają i wiedzą, że mogą na ciebie liczyć.
To znaczy być na tyle dojrzałym, by poradzić sobie z różnymi zobowiązaniami.
Odpowiedzialność to obowiązki, które zostały nam powierzone i są wykonywane przez nas.
Odpowiedzialność to ponoszenie wszystkich skutków naszych zachowań,
wyborów, czynów.
Odpowiedzialność to ponoszenie konsekwencji swych czynów”.
Na prośbę wymienienia obowiązków chórzystów badani wskazali jednogłośnie obecność na próbach i branie udziału w występach. 28 badanych wymieniło
opanowanie repertuaru, 10 wskazało punktualność, 9 – ćwiczenie swojego głosu,
6 – aktywny udział w próbach.
Uczestnictwo w chórze, systematycznie odbywające się próby i praca nad
opanowaniem repertuaru są doskonałą okazją do doświadczania i kształtowania
w chórzystach odpowiedzialności. Oto przykłady wypowiedzi respondentów na
pytanie: Dlaczego chórzysta powinien być odpowiedzialny?:
„Ponieważ jest członkiem grupy. Gdyby żaden chórzysta nie wywiązywał się
z obowiązków, nic by nie było.
Żeby uczyć się odpowiedzialności, wartości swego głosu. Żeby udowodnić
nauczycielowi, że jest się przykładnym, solidnym.
Bo nauczyciel musi wiedzieć, czy wywiążesz się z obowiązku i czy przyjdziesz
na koncert.
Aby chór dobrze wypadł w czasie występu.
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Chórzysta powinien być odpowiedzialny, bo na występach chodzi o to, żeby
cały chór dobrze wykonał utwór i nie wyłamywał się żaden śpiewak. Każdy powinien się angażować i szanować pracę innych”.

UwaĪam, Īe dzieci, które naleĪą do chóru są odpowiednim
towarzystwem dla mojej córki/syna

8
9

Osoba prowadząca chór ma korzystne oddziaáywanie moje dziecko

6

Mam peáne zaufanie, Īe z dzieckiem nie dzieje siĊ nic záego
Dziecko ma moĪliwoĞü zawarcia nowych znajomoĞci

13

Dziecko uczy siĊ odpowiedzialnoĞci i wspóádziaáania w grupie

13

Dziecko ma moĪliwoĞü prezentowania swoich umiejĊtnoĞci w czasie
wystĊpów
NaleĪąc do chóru dziecko ma moĪliwoĞü uczestniczenia w kulturze
muzycznej
Uczestnicząc w chórze moje dziecko moĪe rozwijaü swoje
zainteresowania

18
16
16
9

Dziecko ma moĪliwoĞü nauczyü siĊ prawidáowego Ğpiewu

23

Jest to wartoĞciowa forma spĊdzania czasu w grupie
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Wykres 1. Korzyści wynikające z uczestnictwa w chórze
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań45.

Prawie dla wszystkich badanych rodziców (23 z 26) uczestnictwo dziecka
w chórze jest wartościową formą spędzania czasu w grupie. Dwie trzecie badanych uważa, że uczęszczając na próby chóru, dziecko ma możliwość nauczyć się
prawidłowego śpiewu, rozwijać swoje zainteresowania oraz uczestniczyć w kulturze muzycznej. Dla połowy respondentów uczestnictwo w chórze daje możliwość
zawarcia nowych znajomości. Taka sama grupa badanych wskazuje możliwość
prezentowania swoich umiejętności w czasie występów.

45
Zob.: M. Miller, Zaufanie jako wyznacznik więzi rodzice–dzieci na przykładzie uczestników chóru, w: W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie,
zależność, Toruń 2011, s. 197–205.
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Sześciu ankietowanych ma pełne zaufanie, że z dzieckiem nie dzieje się nic
złego. Dziewięciu rodziców uważa, że osoba prowadząca chór ma korzystne oddziaływanie na ich dziecko. Ośmiu rodziców uważa dzieci należące do chóru za
odpowiednie towarzystwo dla swoich.
Na pytanie: „Czy zachęciliby państwo innych rodziców do tego, aby ich
dzieci śpiewały w tym chórze?”, tylko siedmiorgu badanym trudno było się określić. Pozostali respondenci zachęciliby innych rodziców do uczestniczenia ich
dzieci w chórze – pisali, że to atrakcyjna, bezpieczna forma spędzania czasu wolnego. Uczestnicząc w chórze, dziecko może rozwinąć swoje zainteresowania.
Połowa badanych rodziców jest zdania, że dziecko uczy się odpowiedzialności i współdziałania w grupie. Muzykowanie zespołowe uczy społecznego myślenia, wymaga współodpowiedzialności za rezultat pracy i weryﬁkacji własnych
przekonań. „Chcemy, aby nasze dzieci były odpowiedzialne, by dotrzymywały słowa, były rzetelne, punktualne”46. Właśnie uczestnictwo w chórze stwarza
doskonałą okazję do kształcenia pewnych nawyków: „Dotrzymywanie słowa,
punktualność, rzetelność, umiejętność przewidywania oraz przyjmowania konsekwencji własnych działań lub zaniedbań, to zachowania, których dzieci uczą
się od dorosłych”47.

Zakończenie
Uzyskane wyniki potwierdzają, że chór jest wartościowym miejscem dla rozwoju dzieci, miejscem, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne,
zainteresowania muzyczne i umiejętności społeczne. Jest miejscem, w którym
doświadczają odpowiedzialności, która – jak pisze Czerepaniak-Walczak – jest:
„wyuczalną dyspozycją, cechą charakteru, która kształtuje się pod wpływem intencjonalnych oddziaływań wychowawczych”. Oddziaływania te zachodzą także

46

I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 92.

47

Tamże.
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w czasie „spontanicznych procesów społecznych i przyrodniczych zachodzących
w otoczeniu człowieka [...], własnych wysiłków podejmowanych w celu doskonalenia siebie zgodnie z uznawanymi wartościami”48, w kontaktach z rówieśnikami, jak i samym dyrygentem.
Przynależność do grupy, wspólnoty, w większym stopniu sprzyja rozwijaniu
poczucia odpowiedzialności niż uczenie się tej wartości w izolacji. Skutki nieodpowiedzialności dotykają bowiem tylko jego sprawcy i mogą być dla niego
nie dość dotkliwe. Tak zdarzy się, gdy osoby dokonujące osądu za niewłaściwe
zachowanie nie pociągną sprawcy do odpowiedzialności lub wyznaczą zbyt łagodną karę. Na podstawie przytoczonych wyżej wypowiedzi można stwierdzić,
że w grupie o strukturze formalnej, jaką jest także chór, restrykcje wobec nieodpowiedzialnego uczestnika życia zbiorowego mają większą siłę oddziaływania.
Poczucie wstydu u sprawcy, odczucie zawodu i rozczarowanie innych członków
zespołu oddziałują silnie przede wszystkim w wymiarze moralnym. Taki sposób
oddziaływania na uczniów – członków chóru wspomaga rozwijanie innych wartości towarzyszących odpowiedzialności: uczciwości, solidarności oraz samodyscypliny. Co ważne, to dojrzewanie do odpowiedzialności odbywa się przez działanie. Nikt nie moralizuje, nie wychowuje poprzez słowo – co jest działaniem
mało skutecznym. Dziecko, jako członek tej społeczności, na własnej skórze
doświadcza efektów braku odpowiedzialności własnej lub innych. To doświadczenie wiąże się z przeżyciem, które na długo pozostaje w pamięci chórzysty i jest
cenne dla budowania jego poczucia odpowiedzialności.
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THE CHOIR AS A PLACE FOR EXPERIENCING
AND DEVELOPING RESPONSIBILITY
Summary
This paper describes the problem of responsibility, which is a matter of interest for
many disciplines of science. In the ﬁrst part the author gives a range of descriptions for
responsibility found in philosophy, psychology and pedagogy. In the second part the
author endeavours to describe speciﬁc attributes of teamwork in choirs and the third part
consists of the results and the analysis of the opinion pool surveys conducted at the end
of May and the beginning of June 2011 in Szczecin. The purpose of the survey was to
examine responsibility from the point of view of experience and development, especially
in the context of a choir.
The results obtained demonstrate that a choir is a valuable place for the development
of children in which they can expand their vocal skills, their interest in music and their
social skills. It is a place where they can experience responsibility in their relationships
with their peers and their conductor.
Translated by Małgorzata Miller

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA...
Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do ogromnego sklepu, w którym
za ladą stał anioł.
– Co tutaj sprzedajecie? – zapytał chłopiec.
– Wszystko, czego pan sobie zażyczy – odparł uprzejmie anioł.
Chłopiec zaczął więc wymieniać:
– Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie, więcej sprawiedliwości dla wykorzystywanych, tolerancji i życzliwości dla obcych, więcej
miłości w rodzinach, pracy dla bezrobotnych, głębszego poczucia wspólnoty...
i... i...
Anioł przerwał:
– Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My nie
sprzedajemy owoców, lecz nasiona1.
„Wychowanie jest urzeczywistnianiem potencjalności rozwojowej człowieka.
Potencjalność oznacza, że przygotowane jest to, co dopiero zaistnieje.
Potrzebę doskonałości, zgodną z rozumną naturą człowieka, można uznać za
nasienie sprawności moralnych, których dynamizm przenika się
z dynamizmem rozwoju.
W każdym tkwią dogodne warunki do wzrostu tego nasienia w postaci potencjalnych możliwości rozwoju.
Czy pozwolisz im zaistnieć?”1

1

Ferrero B., Ważna róża, tłum. E. Ramz, Warszawa 1998, s. 11.
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