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WPROWADZENIE

Można przyjąć, że ewolucja biologiczna człowieka została zakończona. Trudno bowiem oczekiwać pojawienia się na przykład kolejnej
półkuli mózgowej w jego rozwoju. Dalsza ewolucja powinna dotyczyć
sfery moralnej, która jest powszechna, ponieważ żaden człowiek nie jest
z niej wyłączony. Z racji ontologicznej własności, jaką jest wolność,
człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje czyny jako ich sprawca.
Każdy wolny i świadomy czyn można rozpatrywać w kategorii
moralnej, czyli jego odniesienia do dobra i zła.
Można odnieść wrażenie, że im szybciej postępuje rozwój
cywilizacyjny, tym bardziej świat się komplikuje i tym większych starań
wymaga dla swojego przetrwania, tym więcej troski jest potrzebnej
o harmonijny rozwój człowieka, o zachowanie człowieczeństwa. Rozwój
w wymiarze moralnym powinien przenikać wszystkie sfery indywiduanego i społecznego funkcjonowania, a szczególny udział w tym procesie
ma wychowanie. Jest ono stwarzaniem warunków do nabywania sprawności moralnych, czyli względnie trwałych wewnętrznych dyspozycji,
które kierują człowieka w stronę moralnego dobra. Ich wyrazem jest
działanie moralnie godziwe, czyli zgodne z celami społecznymi,
ocenianymi obiektywnie jako pożądane. Jednak sprawność moralna nie
jest obowiązkiem. Nie należy jej rozpatrywać jako prosty skutek posłuszeństwa prawu moralnemu. Jest dyspozycją podmiotu moralnego, czyli
osoby współdecydującej o tym, co jej dotyczy, poprzez podejmowanie
świadomych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności. Łączy więc
to, co bywa przeciwstawiane: prawo i wolność. Sprawność moralna jest
jakością osoby i jej sposobu bycia. Ma istotne znaczenie egzystencjalne.
Dynamizm sprawności moralnej i dynamizm rozwoju człowieka
wzajemnie się przenikają w dochodzeniu do doskonałości, które jest
zgodne z naturą człowieka. Brak starań o własny rozwój należy bowiem
umieścić poza normalnością.
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Celem poznawczym monografii jest wzbudzenie refleksji nad jakością
codziennego życia oraz znaczeniem moralności i rozwoju moralnego dla
tej jakości. Refleksyjność ta stanowi nieodzowny warunek kształtowania
postawy moralnej i sprawności moralnych. Jeśli przyczyni się ona do
zwiększenia wrażliwości moralnej, rozumianej jako zdolność do dostrzegania przejawów dobra i zła moralnego w codziennych sytuacjach
społecznych, to będzie to urzeczywistnieniem zakładanej użyteczności
praktycznej monografii. Jej walorem merytorycznym jest bogactwo
wiedzy i doświadczenia Autorów poszczególnych artykułów.
Refleksję rozpoczyna tekst przygotowany przez zespół psychologów: Beatę Zarzycką, Jacka Śliwaka, Józefa Partykę oraz Annę Kuterę,
zatytułowany Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje
przed manipulowaniem innymi. Stanowi on interesującą lekturę zwłaszcza
dla tych osób, które zastanawiają się nad tym, co wyznacza wrażliwość
człowieka na określone wartości. Autorzy artykułu w pierwszej kolejności omawiają kategorie wartości oraz manipulacji w ujęciu psychologicznym. Na ich podstawie zostają omówione wyniki interesujących
badań nad problemem związku między makiawelizmem a preferowanymi przez osobę wartościami. Szczególny walor zdają się mieć zamieszczone w zakończeniu tekstu praktyczne wnioski wynikające z omówionych badań.
Psychologowie Jacek Śliwak i Beata Zarzycka są także Autorami
kolejnego artykułu, tym razem poświęconego związkom samoświadomości i altruizmu. Lektura tekstu przynosi odpowiedź na pytanie
zawarte w tytule: Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym. Autorzy dokonują teoretycznej
analizy pojęć samoświadomości oraz altruizmu, a następnie, w badawczej części pracy, analizują problem związku pomiędzy samoświadomością a zachowaniami altruistycznymi. Prezentowana praca jest wyczerpującym źródłem informacji w zakresie podjętego tematu. Rzetelna
analiza uzyskanych wyników badań może też stanowić źródło własnej
refleksji Czytelnika.
Artykuł pt. Wrażliwość moralna wychowanka – możliwości pomiaru
u osób z niepełnosprawnością umysłową stanowi owoc naukowej współpracy psychologów Wojciecha Otrębskiego i Agnieszki Czusz. Autorzy podejmują w nim teoretyczny kontekst zagadnienia wrażliwości moralnej
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i jej miejsca w życiu człowieka, sytuując ją w perspektywie sprawności
moralnych. Na tle dotychczas przeprowadzonych badań Autorzy prezentują wyniki własnych dociekań nad wrażliwością moralną u osób z
niepełnosprawnością umysłową. Proponując obszary możliwego wykorzystania wyników badań w praktyce psychologicznej, szczególnie zaś
w wychowaniu, wskazują na rzadko podejmowany temat rozwoju
moralnego osób niepełnosprawnych umysłowo w porównaniu z liczbą
prac poświęconych możliwościom minimalizowania następstw obniżonych zdolności poznawczych.
Od myślenia moralnego do działania – to tytułowa droga, którą myślowo podąża kolejna współautorka monografii, psycholog Anna Ziółkowska. Udziela przy tym odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest
relacja pomiędzy myśleniem a działaniem? Co stanowi owoc rozwoju
moralnego człowieka? Czy myślenie moralne wywodzi się z działania,
czy myślenie i działanie są raczej wzajemnie przenikającymi się rzeczywistościami? Dokonując przeglądu głównych stanowisk w sprawie
związku myślenia z działaniem moralnym, Autorka dokonuje precyzyjnej analizy rozwoju moralnego rozumianego jako proces występujący
w dwóch obszarach: myślenia o kwestiach moralnych oraz zachowania
jednostki. Warto zapoznać się z treścią artykułu, by wypracować własne
zdanie w podjętym temacie.
Monografię zamyka refleksyjny tekst teologa Kazimiery Wawrzynów
zatytułowany Czas i twórcze spowolnienie w edukacji inspirującej rozwój
moralny. W perspektywie współczesnego podejścia do czasu i jego znaczenia w edukacji Autorka wskazuje na istotną rolę koncepcji twórczego
spowolnienia. Szczególnie interesujące wydawać się mogą praktyczne
przykłady realizacji spowolnienia w nauczaniu, m.in. „zasada Felliniego”
czy nauczanie spowolnionej pracy z obrazem. W dobie nieustannego
zabiegania i poczucia „kurczenia się” czasu artykuł poświęcony twórczemu spowolnieniu można potraktować jako lekturę obowiązkową lub co
najmniej szczególnie zalecaną.
Człowiek wystarczająco udowodnił, że posiada ogromne możliwości tworzenia dzięki potędze rozumu. Dobrze, żeby pamiętał, że nie jest to
szczyt jego możliwości rozwojowych. Wynalazki cywilizacyjne wymagają bowiem moralnej „kontroli”, tak by własna wiedza nie zniszczyła
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człowieka. Radości kształtowania i urzeczywistniania sprawności moralnych w codzienności życzymy Czytelnikom, Autorom oraz sobie.
Iwona Jazukiewicz
Ewa Rojewska

Beata Zarzycka, Jacek Śliwak, Józef Partyka, Anna Kutera
Katolicki Uniwersytet Lubelski

STRUKTURA WARTOŚCI A MAKIAWELIZM, CZYLI CO NAS
POWSTRZYMUJE PRZED MANIPULOWANIEM INNYMI
Ludzie różnią się pomiędzy sobą skłonnością do oddziaływania na
innych. Jedni nie są zdolni do takich zachowań, nawet jeśli wymaga tego
odgrywana przez nich rola, inni wykazują szczególną gotowość i sprawność w takim działaniu. Obserwuje się też pewną stałość określonych
cech tych zachowań, a zatem pozostają one w związku z właściwościami
osobowości. Na szczególną uwagę zasługuje zjawisko makiawelizmu rozumianego jako określony syndrom cech psychicznych, który występuje
u osób z tendencją do manipulowania innymi. Przejawia się on w instrumentalnym stosunku do ludzi, zachowaniach rywalizacyjnych,
skłonności do kontroli sytuacji społecznej i wykorzystywania wiedzy
o innych ludziach, by zrealizować własne cele1. Zakłada się przy tym, że
makiawelizm jest jednym z czynników determinujących zmiany w systemie poznawczym, które prowadzą do pojawienia się specyficznych wartości i zarysowania się w struktury systemu. Przypuszcza się również, że
makiawelizm warunkuje skłonność do myślenia i wartościowania obiektów społecznych, a ich podstawą są wewnętrzne kryteria związane z cechami osobowości.
Mając na uwadze fakt, iż wartości zajmują w życiu każdego człowieka ważne miejsce, także tego, dla którego realizacja osobistego celu jest
ważniejsza niż przestrzeganie ogólnie akceptowanych zasad, warto
przeanalizować problem odnoszący się do związku między makiawelizmem a preferowanymi przez jednostkę wartościami. W pierwszej części
artykułu zostanie ukazany sposób definiowania wartości w psychologii,
następnie zostanie omówione pojęcie manipulacji ze szczególnym
uwzględnieniem zjawiska makiawelizmu, by wreszcie w końcowej jego
części przyjrzeć się współzmienności zachowań makiawelicznych i preJ. Jaroszek, Kiedy inteligencja społeczna nie przybliża do ludzi. Zjawisko makiawelizmu, „Nowiny Psychologiczne” 2001, nr 2, s. 63–80.
1
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ferowanych przez człowieka wartości oraz dokonać refleksji nad praktycznymi wnioskami wypływającymi z omówionych badań.

Zagadnienie wartości
Problematyka wartości jest obiektem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: psychologów, socjologów, antropologów,
filozofów oraz przedstawicieli dziedzin pokrewnych. Literatura przedmiotu dotycząca każdego z tych obszarów jest niezwykle obszerna.
Trudno jest podać jednoznaczną definicję wartości, gdyż termin ten jest
wieloznaczny i poza językiem potocznym występuje w wielu dyscyplinach naukowych. Dodatkowo występuje zamiennie z takimi pojęciami,
jak: potrzeby, postawy, dążenia, cele życiowe, aspiracje itp.2 Wiadomo
jednak, iż wartości zajmują w życiu każdego człowieka ważne miejsce:
decydują o egzystencji, sensie i jakości życia, relacjach interpersonalnych,
czy stosunku do siebie. Dlatego też przedstawiciele większości dyscyplin
są zgodni, że nauka nie może eliminować wartości, gdyż od ich zrozumienia zależy określenie natury człowieka w jej zmienności i skomplikowaniu3.
W psychologicznej refleksji pojęcie wartości było rozumiane jako:
a) subiektywne przekonania, cele ludzkiego działania4, b) w naukach
społecznych: jako przekonanie dotyczące tego co dobre, a co złe, właściwe albo niewłaściwe, cenne albo nie itd., c) jako przekonania dotyczące
tego, jakie zachowania są preferowane, bądź jako wewnętrzne kryteria
oceny subiektywnych doświadczeń, wyboru zachowań oraz świata5;
d) jako szeroka tendencja do przekładania pewnego stanu rzeczy nad
Por.: W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 61; M. Kłosiński, Z. Lubowicz, Uwagi o problematyce i metodzie badań, w: Młodzież szkolna i jej świat wartości. Raport końcowy IBPM, Warszawa 1985, s. 4.
3 Por.: A. Tyszka, Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice,
Norbertinum, Lublin, 1993.
4 Por.: J. Cieciuch, Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2007.
5 Por.: P. Oleś, Z badań nad wartościami i wartościowaniem. Niektóre kwestie metodologiczne, „Roczniki Psychologiczne” 2002, s. 53–75; J. Cieciuch, Relacje…, dz. cyt.
2

Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem … 11

inny6. W ramach zaś współczesnej psychologii wartości to świadome
bądź przedświadome struktury poznawcze stanowiące przekonania,
bądź jako wewnętrzne i nieświadome kryteria oceny, uwarunkowane
nierzadko biologicznie. Wartości są zatem: a) pojęciami lub przekonaniami7, b) o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach8, c) które
wykraczają poza specyficzne sytuacje9, d) kierują wyborami i oceną zachowań i zdarzeń oraz e) są uporządkowane według względnej ważności10. Pomiar wartości polega na ich porządkowaniu w postaci hierarchii
ważności (rangowanie od najmniej do najbardziej ważnych) bądź na odrębnym szacowaniu ważności każdej z tych wartości, jako zasady kierującej jej życiem11.
Szukając genezy powstania wartości, należy sięgnąć do teorii Abrahama Maslowa, gdyż zdaniem Miltona Rokeacha i Shaloma Schwartza
wartości w pewnym stopniu są reprezentacjami potrzeb. Maslow wyróżnia różne poziomy potrzeb w kolejności od najniższych do najwyższych.
Rozwój człowieka zależy przede wszystkim od dwóch ostatnich grup
potrzeb (zwanymi metapotrzebami), podczas gdy pozostałe grupy to
tzw. potrzeby podstawowe12. Zarówno potrzeby, jak i wartości wynikają
z natury ludzkiej, a tym samym są częściowo zdeterminowane biologicznie. Te biologiczne uwarunkowania mają charakter potencjalności
czy predyspozycji, które jednostka rozwija pod wpływem kultury.
Maslow mówi o wartościach „braku”, związanych z podstawowymi potrzebami, i o wartościach „istnienia” („metawartościach”), związanych
z metapotrzebami. Te ostatnie miałyby pełnić rolę ostatecznych celów
P. Brzozowski, Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma Schwartza,
„Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5, s. 27–52.
7 Por.: Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 1975, s. 15.
8 Por.: M. Misztal, Problematyka wartości, Warszawa 1980; Cz. Matusewicz, Psychologia wartości…, dz. cyt.
9 Por.: S. Siek, Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
10 Por.: T. Tomaszewski, Psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1979, s. 22.
11 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
12 J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 641–643.
6
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w rozwoju jednostki13. Również Schwartz zdaje się potwierdzać te założenia, twierdząc, iż wartości są poznawczymi reprezentacjami trzech rodzajów wymagań kierowanych wobec człowieka. Są to biologiczne potrzeby organizmu, wymagania społeczne oraz konieczność koordynowania
własnej aktywności w kontaktach z innymi. Poszczególne typy wartości
wywodzi z potrzeb, z jakimi człowiek zmierza się przez całe życie14.
Wartości można poznać, analizując wybory dokonywane przez osoby zdrowe i realizujące się. Ich realizacji towarzyszy przeżywanie prawdziwej satysfakcji. Zaspokajanie metapotrzeb (szacunku i samorealizacji)
związane jest z realizowaniem takich wartości jak prawda, piękno, dobro
i sprawiedliwość15. Na preferencję wartości pośrednio oddziałuje także
środowisko socjoekonomiczne (hipoteza socjalizacji). Zmiana wartości
indywidualnych następuje po kilkudziesięciu latach od pojawienia się
i jest najwyraźniejsza u młodych ludzi, gdyż podstawowe wartości stanowią odzwierciedlenie warunków dominujących w okresie dorastania
danej osoby. Zaś zdecydowanie zmniejsza się po osiągnięciu dojrzałości.
Dla wielu badaczy wartości to czynnik zewnętrzny w stosunku do człowieka, element kultury lub systemu społecznego. Przeżywanie wartości
może również odbywać się w sposób spontaniczny, jako natychmiastowa, silna reakcja emocjonalna na zaistniałe wartości, bądź poprzez proces
intersubiektywny, polegający na przyswojeniu w toku socjalizacji i edukacji społecznie funkcjonujących wartości. W tym przypadku wymagana
jest jednak aktywność podmiotu, który sam musi odkrywać już funkcjonującą wartość. Tym samym proces socjalizacji, wrastania dziecka w kulturę to w dużym stopniu właśnie nabywanie pewnych wartości i wykształcanie pewnych postaw16.

P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna,
Wydawnictwo Uniwersyteckie UMCS, Lublin 2007.
14 J. Cieciuch, Relacje…, dz. cyt.; P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości…,
dz. cyt.
15 P. Oleś, Z. Płużek, Osobowość a system akceptowanych wartości, „Przegląd Psychologiczny” 1990, nr 2, s. 312–324.
16 Por.: P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości…, dz. cyt.; S. Konstańczak.
Internalizacja wartości moralnych, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
Słupsk 2001; B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Scholar,
Warszawa 2002.
13
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Poszukiwanie i tworzenie własnego systemu wartości jest podstawą
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, a skutek tego poszukiwania
ma wpływ na dalsze losy jednostki dokonującej wyboru. Z uwagi na
wieloznaczność samego pojęcia wartość, jak i brak jednej definicji pojęcia,
trudno także o jednoznaczną definicję pojęcia systemu wartości. Wydaje
się jednak, iż system wartości można zdefiniować jako system kategorii
poznawczych służących człowiekowi do opisu i oceny świata, wyrażający się w tym, że pewne fakty, obiekty, zjawiska uważa się za szczególnie
ważne dla siebie i innych. Tak rozumiana hierarchia wartości wpływa na
sposób zachowywania się człowieka, ponieważ stanowi (jawnie bądź
ukrycie) mechanizm jego postępowania. Przyjęcie takiego postrzegania
systemu wartości prowadzi do konkluzji, że wyznawana hierarchia wartości nadaje indywidualny rys zachowaniom, działaniom i wyborom
jednostki17.
Dużą pomocą w zrozumieniu pojęcia wartości, ich systemu i hierarchii jest koncepcja zaproponowana przez Shaloma Schwartza18, który
podkreśla, że wartości jako przekonania pełnią funkcję kryteriów czy
standardów służących człowiekowi do selekcjonowania i oceniania zachowań, zdarzeń i ludzi.
Według Schwartza można wyróżnić szereg cech przypisywanych
wartościom. Są one bowiem a) pojęciami lub przekonaniami odnoszącymi się do b) pożądanych, ostatecznych celów ludzkiej egzystencji lub
zachowań, które c) mają charakter ponadsytuacyjny (wykraczając poza
konkretne sytuacje), d) kierują procesem selekcji i oceny zachowań i zdarzeń, a także e) są uporządkowane zgodnie z ich względną ważnością
dla jednostki oraz f) są preferencjami (tzn. jako przekonania niosą informację, że coś jest przedkładane (cenione) bardziej niż coś innego) i jako
takie g) mają charakter świadomy, wpływając tym samym na podejmowane cele i zachowania jednostki. Ponieważ preferencje wartości są
A. Gurycka, Światopogląd młodzieży, Pracownia testów psychologicznych,
Warszawa 1991; por.: E. Bielicki, Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego
i pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1983, s. 48–49.
18 S. Schwartz, Universals in the content and structure of values: Theoretical advances
and empirical tests in 20 countries, „Advances in Experimental Social Psychology”
1992, nr 25, s. 1–65; P. Brzozowski, Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma
Schwartza, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5, s. 27–52; P. Brzozowski, Wzorcowa
hierarchia wartości…, dz. cyt.
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względnie stałe, Schwartz traktuje je jak cechy osobowości, gdyż stałe
przedkładanie jednych wartości nad inne jest cechą osobowości danej
osoby, ale h) interesy, którym służy realizacja określonej wartości, mogą
być indywidualne, grupowe lub wspólne, a i) rodzaj motywacji, jakimi
kierują się ludzie przy realizacji wartości i celów. Wartości nie są postawami, gdyż te ostatnie nie tworzą hierarchii wartości i są mniej abstrakcyjne i ogólne aniżeli wartości, które są bardziej centralne i wpływają na
postawy, ale nie odwrotnie. Zresztą, ludzie mają tysiące postaw, ale
zwykle kilka, kilkanaście wartości”19. Teoria Schwartza dotyczy treściowej struktury wartości, które są tu ujmowane jako reprezentacje poznawcze w ludzkim umyśle według zasady treściowego podobieństwa/niepodobieństwa (wartości podobne są strukturalnie blisko siebie,
niepodobne – daleko) oraz zasady zgodności/niezgodności interesów
(wartości przeciwstawne logicznie i praktycznie).
Ostateczna wersja teorii Schwartza uwzględnia 10 kategorii, typów
wartości (każdy typ to wiązka szczegółowych wartości)20:
1. Samosterowność (self-direction) – kierowanie sobą, odnosi się do
niezależności w działaniu, która przejawia się w sytuacji dokonywania
wyborów, czynnościach twórczych i eksploracyjnych.
2. Stymulacja (stimulation) – wywodzi się z potrzeby różnorodności
i zapotrzebowania na stymulację, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu pobudzenia; poszukiwanie podniet, nowości i wyzwań i związane z tym wartości takie jak: urozmaicone, ekscytujące życie i odwaga.
3. Hedonizm (hedonism) – przyjemność i cieszenie się życiem poprzez zaspokajanie własnych potrzeb. Nie jest utożsamiany ze szczęściem, które można osiągnąć realizując bardzo różne wartości.
4. Osiągnięcia (achievement) wiążą się ze sferą osobistych sukcesów,
które pojawiają się, kiedy jednostka postępuje zgodnie z akceptowanymi
normami. Spełnianie tych standardów jest niezbędne, jeśli człowiek chce
uzyskać potrzebne do życia środki, a także utrzymać bezkonfliktowe
stosunki z innymi ludźmi.

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi…, dz. cyt., s. 178.
Por.: S. Schwartz, Universals in the content…, dz. cyt.; P. Brzozowski, Uniwersalność struktury wartości…, dz. cyt.; P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości…, dz. cyt.
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5. Władza (power) – zgodnie z poglądami Schwartza do normalnego funkcjonowania instytucji społecznych wymagane jest zróżnicowanie
pozycji społecznych ich członków, dlatego zupełnie naturalne są relacje
dominacji i podporządkowania w kontaktach społecznych. Aby usprawiedliwić nierówność pozycji w społeczeństwie, należy cenić władzę jako wartość. Sprawowanie władzy przez jednostki ma na celu osiągnięcie
pozycji społecznej i prestiżu oraz kontrolowanie ludzi. Wartości wchodzące do tej kategorii to autorytet, bogactwo i uznanie społeczne.
6. Bezpieczeństwo (security) wywodzi się z potrzeby poczucia
osobistego bezpieczeństwa, harmonii i stabilności relacji społecznych.
Chodzi tu także o porządek społeczny, bezpieczeństwo rodziny i poczucie przynależności.
7. Konformizm (conformity) określany również jako przystosowanie. Charakteryzuje się ograniczeniem działań, skłonności i impulsów,
które wytrącają innych z równowagi bądź im szkodzą, a tym samym naruszają powszechne oczekiwania czy normy społeczne. Nonkonformizm
prowadzi natomiast do zakłóceń w interakcjach międzyludzkich i w funkcjonowaniu grup. Wartości kategorii konformizm odnoszą się do kontrolowania nieakceptowanych skłonności w relacjach interpersonalnych.
8. Tradycja (tradition) – wg Schwartza jest znakiem społecznej solidarności, podkreślając unikalność grupy i przyczyniając się tym samym
do jej przetrwania. Do tej kategorii przynależą: poszanowanie tradycji,
skromność, pobożność, akceptacja swego losu.
9. Życzliwość (benevolence) – rozumiana jako węższa kategoria
prospołeczności. Polega na trosce o codzienne dobro osób bliskich i czerpie swe źródło w potrzebie pozytywnych relacji z innymi. Do tej kategorii można zaliczyć: lojalność, wybaczanie, pomaganie, uczciwość, odpowiedzialność, prawdziwą przyjaźń.
10. Uniwersalizm (universalism) motywuje ludzi do tolerancji, rozumienia i zabiegania o pomyślność wszystkich ludzi. Kontrastuje z życzliwością, która obejmuje tylko najbliższe otoczenie. Kategorię uniwersalizmu tworzą m.in. takie wartości jak: szerokie horyzonty umysłowe,
sprawiedliwość społeczna, równość, pokój, jedność z naturą, ochrona
środowiska.
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Powyższe kategorie wartości można uporządkować według wspomnianych już zasad podobieństwa/niepodobieństwa oraz zgodności/niezgodności interesów:
 interesy grupowe są reprezentowane przez kategorie: Życzliwość, Tradycja i Konformizm,
 interesy indywidualne przez kategorie: Samosterowność, Stymulacja, Hedonizm, Osiągnięcia i Władza,
 interesy wspólne (mieszane) przez kategorie: Uniwersalizm i Bezpieczeństwo.
Schwartz proponuje jednak jeszcze inny sposób uporządkowania
wartości, w dwuwymiarowej przestrzeni, których bieguny noszą nazwy:
a) przekraczanie Ja – umacnianie Ja (self-transcendence – self-enhancement),
b) otwartość na zmiany – zachowawczość (openness to change – conversation)
Tym samym pojawiają się 4 obszerne metakategorie, sąsiadujące z biegunami:
a) przekraczanie Ja (Uniwersalizm, Życzliwość),
b) umacnianie Ja (przeciwstawna do wyżej wymienionej; obejmująca Hedonizm,
Osiągnięcia i Władzę),
c) otwartość na zmiany (Stymulacja, Samosterowność),
d) zachowawczość (przeciwna do powyższej: Bezpieczeństwo,
Konformizm, Tradycja).
Kategorie będące w opozycji do siebie nie mogą być realizowane
równocześnie i jako takie nie mogą być cenione przez jedną osobę, np.
Stymulacja i Bezpieczeństwo jest nie do pogodzenia z Życzliwością
i Hedonizmem. Natomiast kategorie leżące obok siebie mogą być realizowane jednocześnie. W ten sposób Schwartz wyodrębnił 10 par kategorii, które można ze sobą pogodzić: 1) Życzliwość i Uniwersalizm, 2) Samosterowność i Uniwersalizm, 3) Samosterowność i Stymulacja, 4) Tradycja i Konformizm, 5) Konformizm i Bezpieczeństwo, 6) Władza i Osiągnięcia, 7) Hedonizm i Osiągnięcia, 8) Hedonizm i Stymulacja, 9) Bezpieczeństwo i Władza.
Zaproponowana przez Schwartza struktura wartości cechuje się dużym uniwersalizmem. Badania wykazują, że sześć pierwszych z wyróż-
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nionych wyżej wartości pojawia się razem w 88% przebadanych prób
pochodzących z różnych kultur, a trzy pozostałe występują w 70%. Granice między pozostałymi kategoriami mają charakter arbitralny i mogą
ulęgać pewnym przesunięciom. Dlatego Schwartz mówi o motywacyjnym kontinuum, gdzie sąsiadujące ze sobą wartości mogą wyrażać mieszane motywacje. Ponadto Schwartz twierdzi, iż więcej informacji dostarcza badanie nie preferencji pojedynczych wartości, ale ich kategorii.
Tym samym hierarchia wartości opracowana przez Shaloma Schwartza
jest bardzo użyteczna w diagnozowaniu wartości przez ludzi. A skonstruowana na bazie teoretycznych założeń skala pozwala dokładnie
przyjrzeć się wewnętrznemu światu jednostki skłonnej do zachowań
manipulacyjnych21.
Jaką rolę odgrywają zatem uznawane i realizowane przez jednostkę
wartości? Chociaż system wartości nie stanowi dla człowieka jedynego
i wyłącznego czynnika kreującego jego osobowość, to jednak ma istotne
znaczenie dla określenia jej struktury i funkcjonowania. Rolę, jaką odgrywają uznawane i realizowane przez jednostkę wartości, ująć można
w następujących punktach: 1) Wartości wyznaczają i integrują postawy
wobec różnych obiektów, decydując w równej mierze o tym, które obiekty ocenione będą przez jednostkę pozytywnie, jak też, które obiekty będą
uznane za szczególnie istotne i ważne (badania Tessera, Cowana, Peabody’ego i Lewickiej)22. Jeżeli znamy wartości uznawane przez jednostkę, oraz wiemy, jakie zjawiska i wartości traktuje ona jako manifestację
posiadanych przekonań, możemy w pewnym stopniu przewidzieć, jaka
będzie treść i struktura jej postaw. 2) System wartości określa siatkę poznawczą osoby – uznawane wartości mogą w pewnej mierze określać to,
pod jakim kątem widzenia podmiot będzie spostrzegał różne przedmioty. 3) Wartości mogą stać się źródłem emocji powstających w związku
z postawami wobec otaczającej rzeczywistości i jej obiektów. 4) Wartości
mogą być także źródłem procesów motywacyjnych, które są rezultatem
rozbieżności między wyobrażeniem przez jednostkę „stanu idealnego”

Por.: S. Schwartz, Universals in the content…, dz. cyt.; P. Brzozowski, Uniwersalność struktury wartości…, dz. cyt.; P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości…, dz. cyt.
22 Psychologia spostrzegania społecznego, red. M. Lewicka, Warszawa 1985, s. 81.
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uwarunkowanego uznawanym systemem wartości a percepcją „stanu
realnego”23.

Problematyka manipulacji
Obserwując codzienne życie można dostrzec wiele przejawów manipulacji, wiele sytuacji, w których jednostki, podlegając oddziaływaniom innych, często zmieniają swe postawy, głoszone poglądy czy charakterystyczne dla siebie do tej pory zachowania. Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym, ale nie można jej traktować jako sposobu regulacji
relacji interpersonalnych, hołdując hasłu: „jeśli nie będę manipulował, to
mną będą manipulować”. Dlatego istotne zdaje się określenie, czym jest
i w jakim momencie możemy mówić o manipulacji, by później przyjrzeć
się specyficznej jej formie: zachowaniom makiawelicznym.
Termin manipulacja powstał z połączenia łacińskich słów manus
(„ręka”) i plere („napełniać”), dlatego niektórzy badacze uważają, że termin ten oznacza: „mieć w dłoni czyjąś dłoń”, „mieć kogoś w ręce”. Pojęcie manipulacji jest nieostre i trudne do zdefiniowania. Obrazowo można
je opisać jako „włamanie do umysłu ofiary i podrzucenie tam własnych
pomysłów lub opinii w taki sposób, aby ofiara pomyślała, że sama jest
ich autorem”24.
Ogólnie rzecz ujmując, manipulacja to wszelkie sposoby oddziaływania na jednostkę, które prowadzą do mylnego przekonania u osoby
manipulowanej, że jest ona sprawcą jakiegoś zachowania, podczas gdy
jest ona tylko narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy25. Według
Anny Grzywy26 manipulowanie to świadome, zamierzone ukrywanie
rzeczywistych celów działań, maskowanie faktu intencjonalnego oddziaływania na poszczególne osoby lub grupy ludzi.
Manipulacja, jako jeden ze sposobów wywierania wpływu na innych, w minimalnym stopniu uwzględnia więc podmiotowość manipuJ. Reykowski, Studia nad teorią czynności ludzkich, PWN, Warszawa 1975, s. 123.
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 15.
25 Por.: R. Nawrat, Manipulacja społeczna – przegląd technik i wybranych wyników
badań, „Przegląd Psychologiczny” 1989, XXXII, nr 1.
26 A. Grzywa, Manipulacja: mechanizmy psychologiczne, Mad Graf, Kraśnik 1997.
23
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lowanej osoby lub grupy. Manipulator zakłada w swym działaniu techniki manipulacyjne, dzięki którym ukrywa swoje prawdziwe intencje,
a ich dobór uzależniony jest od:
 ważności celu manipulatora,
 charakteru relacji między manipulatorem a manipulowanym,
 formy przekazu komunikatów perswazyjnych (pośredni vs bezpośredni),
 użyteczność w dalszej perspektywie czasowej osoby manipulowanej.
Tym samym manipulacja wiąże się z jasno sprecyzowanymi motywami, metodami i celami manipulatora, jest zatem działaniem o charakterze intencjonalnym.
Podsumowując, tak rozumiana manipulacja jest planowym, celowym działaniem, wywierającym na ludzi pożądany wpływ, w taki sposób, by nie zdawali sobie sprawy z tego, że podlegają jakimkolwiek oddziaływaniom. Manipulator niejako programuje swoją ofiarę, podsuwając jej to, co jest dla niego wygodne, odwracając jej uwagę od tego, co byłoby przeszkodą, i w sposób pośredni naprowadzając ją na „stosowną”
drogę myślenia i postępowania27. W tym miejscu nasuwa się pytanie
o predyspozycje osobowościowe, które w mniejszym lub większym
stopniu skłaniają do wywierania zamierzonego wpływu na innych. Badacze twierdzą, że ludzie w sytuacjach społecznych wykazują różny poziom umiejętności manipulacji i jest to uwarunkowane specyficznym obrazem świata i systemem postaw, które określa się mianem makiawelizmu.
W języku potocznym makiawelizm oznacza działanie przewrotne,
obłudne i złowieszcze, tłumacząc to zjawisko jak „postępowanie nielojalne i perfidne”. Samo pojęcie makiawelizmu związane jest z postacią
Niccolo Machiavellego, który w dziełach Książę i Rozprawy trafnie opisał
właściwości natury ludzkiej, które można wykorzystać dla sprawnego
sterowania innymi. Nazwisko Machiavellego stało się więc synonimem
takich strategii zachowań, w których jedni ludzie traktowani są jedynie

M. Karwat, Manipulacja jako metoda mentalnego uzależnienia, w: Kulturowe instrumentarium panowania, red. R. Paradowski, P. Załęcki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 112.
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jako środki do osiągania osobistych celów innych28. Makiawelizm przejawia się w: instrumentalnym stosunku do ludzi, zachowaniach rywalizacyjnych, skłonności do kontroli sytuacji społecznej i wykorzystywania
wiedzy o innych ludziach, by zrealizować własne cele29. Istota makiawelizmu sprowadza się zatem do manipulowania innymi.
Podsumowując można twierdzić, iż makiawelizm jest cechą jakościową, bowiem każdy człowiek jest od pewnego stopnia zdolny do zachowań manipulacyjnych, ale niektórzy są do tego skłonni bardziej niż
inni. Jakie są cechy „osobowości makiawelicznej” (nastawionej na manipulowanie innymi)? Te najbardziej charakterystyczne składające się na
obraz typowego makiawelisty to30:
 skuteczność w bezpośrednich interakcjach (face-to-face), by osiągnąć zamierzone dla siebie korzyści,
 odporność na działanie czynników ubocznych, modyfikacja sytuacji pod kątem wyniesienia dla siebie jak największej korzyści, przeszkody w realizacji celu nie dezorganizują, lecz motywują do działania,
 umiejętność sterowania sytuacjami społecznymi (rzadziej ulegają społecznemu wpływowi oraz potrafią konsekwentnie bronić swojego
stanowiska, nie przyznając się do winy),
 uogólniona negatywna ocena innych ludzi (ich specyficzny sposób postępowania sprawia, że u partnera interakcji zakłócają zdolność
do samodzielnego i krytycznego myślenia),
 posługiwanie się zdradą i manipulacją, akceptacja kłamstwa
i oszustwa w interakcjach,
 instrumentalne traktowanie partnera interakcji,
N. Machiavelli, Książę, Alfa-Wero, Warszawa 1999.
J. Jaroszek Kiedy inteligencja społeczna…, dz. cyt., s. 63–80.
30 Por.: J. Jaroszek Kiedy inteligencja społeczna…, dz. cyt.; M. Jarymowicz, Makiawelizm – osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi, w: Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, red. J. Reykowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1976; F. Geist,
R. Christie, Studies in Machiavellianism, Academic Press, New York and London 1970;
T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy i strategie, Unus, Wałbrzych 2002; I. Pilch,
Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2008; I. Pilch, Makiawelista wśród ludzi. Nowe badania, „Psychologia Społeczna” 2008, nr 3, s. 537–652; M. Karwat, Manipulacja…, dz. cyt.; A. Grzywa, Manipulacja…, dz. cyt.; Sz. Draheim, Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
28
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realizacja osobistego celu ważniejsza niż przestrzeganie zasad
(norm) nawet przez nich akceptowanych,
 odporność na napięcia emocjonalne (lepsze funkcjonowanie w sytuacji konfliktu, przeciążenia i stresu),
 tzw. chłód emocjonalny (cool syndrom), umożliwiający im przeprowadzenie instrumentalnych manipulacji (kontrola przebiegu interakcji i trafne spostrzeganie intencji rozmówcy, co ułatwia kierowanie zachowaniem innych i przekonywanie do swych racji; unikanie emocjonalnego zaangażowania w relacje, a nawet wrogi stosunek do ludzi,
działanie na ich szkodę),
 przewaga orientacji poznawczej nad emocjonalną i umiejętność
aemocjonalnego funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych, co umożliwia koncentrację na celu i dobór odpowiednich strategii do jego realizacji,
 niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że krzywdzą innych
(ich zachowania są bowiem częściowo nieświadome),
 nie są oni skłonni do wczuwania się w sytuację innych osób, do
współczucia i pomagania innym (negatywna korelacja makiawelizmu
i empatii),
 skłonność do dokonywania porównań społecznych,
 nie przyznają się do popełnionego przestępstwa i są oceniani jako bardziej wiarygodni kłamcy niż osoby o niskim wskaźniku w skali
Mach,
 zręczność w manipulowaniu członkami własnej grupy, co pozwala na zwyciężanie konkurencji (sytuacja podwójnego standardu: zachowania makiaweliczne są ganione wewnątrz grupy, ale tolerowane
i wspierane w działaniach międzygrupowych).
Znaczny wkład w rozumienie zjawiska makiawelizmu wnosi także
koncepcja osobowości bezwzględnego gracza, opisana przez L. Etheredge31.
Dominujący rys tej koncepcji to tendencje oszukańcze. Bezwzględny
gracz (hardball practitioner):
 charakteryzuje się wyolbrzymionymi ambicjami,
 swej pracy nie traktuje jako służby publicznej, której człowiek
powinien się poświęcać (choć tak się właśnie prezentuje),


T. Witkowski, Psychologia kłamstwa, Biblioteka Moderatora, Taszów 2006,
s. 150–151.
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ważne są dla niego sława, prestiż i władza,
 dobra publiczne utożsamia z tym, co dobre dla niego samego,
 nie tworzy związków emocjonalnych i nie ma wobec nich poczucia lojalności,
 posługuje się technikami ingracjacyjnymi, potrafi sprawiać wrażenie miłego i przyjaznego. W rzeczywistości zachowuje chłodny stosunek do ludzi. Bezwzględny gracz ma raczej cyniczny pogląd na ludzką
naturę. Nie kieruje się zatem moralnymi zasadami, chociaż na zewnątrz
może manifestować zachowania etyczne. Ponadto wyróżnia go od innych próżność, przekonanie o własnej wielkości i wyjątkowej misji, a czasem agresywność.
Konkludując, osoby z tendencją do zachowań makiawelicznych stosują szereg strategii manipulacyjnych, podważając tym samym cudze
osiągnięcia własnymi. Są przy tym pewne siebie. Makiaweliści nie używają jednak manipulacji w sposób bezrefleksyjny, lecz wtedy, gdy jest to
dla nich korzystne. Umiejętność dostosowania strategii do wymogów
sytuacji uwidacznia się szczególnie wyraziście, kiedy okoliczności wymagają kłamstwa czy oszustwa32.


Przegląd badań
Celem przeprowadzonych badań było wykazanie związku pomiędzy dwiema zmiennymi: makiawelizmem a preferowanymi przez jednostkę wartościami. W oparciu o przyjęty cel sformułowano w postaci
pytań następujące problemy badawcze:
P1: Czy istnieje związek między makiawelizmem a preferowanymi
wartościami?
P2: Czy z wysokim i niskim makiawelizmem wiążą się te same wartości?
P3: Czy związek makiawelizmu i wartości jest taki sam u obu płci?
W odpowiedzi na tak postawione pytania postawiono następujące
hipotezy:

A. Grzywa, Manipulacja…, dz. cyt.; I. Pilch, Osobowość makiawelisty i jego relacje
z ludźmi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
32
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H1: Istnieje związek między zachowaniami makiawelicznymi a preferowanymi wartościami.
H2: Im wyższy makiawelizm, tym bardziej cenione są wartości hedonistyczne.
H3: Im wyższy makiawelizm, tym mniej preferuje się wartości prospołeczne.
H4: Różne aspekty makiawelizmu wykazują odmienne powiązania
z wartościami.
H5: Powiązanie obu zmiennych inne jest u kobiet, a inne u mężczyzn.
Dobór metod był ściśle powiązany z odrębnymi zagadnieniami, których współzależność badano, tzn. osobowości makiawelicznej i preferencji wartości. Posłużono się zatem:
 Skalą Mach IV R. Christiego i F. Geis – typowy przykład skali
wykorzystywanej do badania postaw. Zgodnie z założeniami Machiavellego itemy skali podzielone są na trzy rodzaje tworzące podskale: Taktyki
– wskazujący na najskuteczniejsze metody postępowania z ludźmi, Poglądy na naturę ludzką – obejmuje właściwości natury ludzkiej, oraz Moralność – koncentruje się na istocie moralności. Możliwy jest także pomiar
ogólnego nasilenia skłonności manipulacyjnych w kontaktach międzyludzkich, co pozwala na wyodrębnienie osób o wysokim, średnim i niskim poziomie makiawelizmu.
 Kwestionariuszem Portretów S. Schwartza w opracowaniu
Z. Zaleskiego i R. Żywca – są to zdania opisujące osobę, dla której centralna jest dana wartość. Badani mają na 6-stopniowej skali określić, w
jakim stopniu konkretna opisywana osoba jest podobna do nich samych.
Wskaźnik preferencji to skumulowana wartość liczbowa wszystkich
wchodzących w skład kategorii wartości itemów zaznaczonych przez
osoby badane. Im wyższy wynik w danym wymiarze, tym niższe miejsce zajmuje dana wartość w systemie preferowanym przez jednostkę.
 Arkuszem biograficznym własnej konstrukcji. Arkusz posłużył
do zebrania danych na temat badanych osób i na tej podstawie charakterystyki respondentów.
Opisane wyżej metody zostały zastosowane wśród określonej próbki respondentów, dobranych drogą losową na podstawie kryterium wieku 25–45. Przyjęto założenie, iż osoby w tym przedziale wiekowym po-
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siadają w dużym stopniu ukształtowaną osobowość i jasny światopogląd. Przebadano 100 osób, w tym 51 kobiet i 49 mężczyzn. Najliczniej
reprezentowana była grupa obejmująca osoby w wieku 25–30 lat, bowiem zawierała aż 21% kobiet i 14% mężczyzn. Średnia wieku dla całej
grupy badanych wynosiła M = 33,94 przy odchyleniu standardowym SD
= 7,101. Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu posiadała wykształcenie wyższe – 69%. Wśród badanych nie było nikogo
z wykształceniem podstawowym. Większość ankietowanych stanowiły
osoby żonate/zamężne – 53%. Niewielki odsetek stanowiły osoby rozwiedzione/owdowiałe – kolejno: 3% i 2%. Blisko połowa (47%) badanych pochodziła z miast nie przekraczających 100 tys. mieszkańców.
Osoby zamieszkałe na wsi znajdowały się na drugim miejscu (32%).
Wśród biorących udział w badaniu wyraźnie przeważały osoby pracujące – 80%.
Korelacja r Pearsona między Mach IV a Kwestionariuszem Portretów (PQ)
WO Mach
r

p

Konformizm

0,240*

0,016

Tradycja

0,294** 0,003

Życzliwość

0,254*

Uniwersalizm

0,211*

TAKTYKA
r

p

POGLĄDY
p

r

p

0,305** 0,002 –0,024

n.i.

0,280**

0,005

0,274** 0,006

0,086

n.i.

0,356**

0,000

0,011

0,189

0,139

n.i.

0,238*

0,017

0,035

0,351** 0.000

0,006

n.i.

0,192

n.i.

n.i.

r

MORALNOŚĆ

–0,015

n.i.

–0,252* 0,011 –0,109

n.i.

0,044 –0,073

n.i.

–0,273** 0,006 –0,224*

0,025

Hedonizm

–0,274** 0,006 –0,195

n.i.

–0,266** 0,007 –0,203*

0,043

Osiągnięcia

–0,251*

n.i.

–0,406** 0,00 –0,097

n.i.

Władza

–0,326** 0,001 –0,281** 0,005 –0,282** 0,004 –0,123

n.i.

Samosterowność

–0,090

Stymulacja

–0,202*

Bezpieczeństwo

n.i.

0,012 –0,099

0,268** 0,007

0,385** 0,00 –0,023

n.i.

0,280**

0,005

*p<0,05, **p<0,01

Analiza danych liczbowych wykazuje występowanie istotnych korelacji pomiędzy poszczególnymi podskalami i wynikiem ogólnym obu
testów w badanej grupie osób. Dodatkowo wynik ogólny (WO Mach)
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wraz z pozostałymi podskalami Mach IV istotnie koreluje negatywnie
z następującymi wymiarami z Kwestionariusza Portretów: Konformizm,
Tradycja, Życzliwość, Uniwersalizm oraz Bezpieczeństwo.
Oznacza to, że osoby z silnymi skłonnościami do stosowania manipulacji w celu osiągnięcia własnych celów, podporządkowywania sobie
innych poprzez schlebianie im i ukrywanie swoich prawdziwych zamiarów: stosunkowo nisko cenią uprzejmość, posłuszeństwo i szacunek wobec ludzi, nie troszczą się o dobro obcych (a nawet bliskich) osób, gdyż
potrzeba pozytywnych relacji z innymi nie jest dla nich najważniejsza,
sprawiedliwość, harmonia i stabilność relacji społecznych, jak i ochrona
środowiska również zajmują niskie miejsce w hierarchii preferowanych
przez makiawelistów wartości, nie cenią wartości związanych z poszanowaniem tradycji i tym samym nie podkreślają unikalności własnej
grupy. Można też powiedzieć, że osoby makiaweliczne nie mają poczucia solidarności ze społeczeństwem, w którym żyją.
Osoby posiadające cechy osobowości makiawelicznej dążą do
utrzymania odpowiedniego poziomu pobudzenia, dlatego szukają wciąż
nowych wyzwań, ceniąc przy tym wysoko urozmaicone, ekscytujące życie, naczelne miejsce w ich systemie wartości zajmuje przyjemność i radość (= szczęście, w ich mniemaniu) wynikająca z zaspokojenia własnych potrzeb, w minimalnym stopniu potrafią postępować/akceptować
zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami/zasadami, jedynie
gdy wiąże się to z realizacją ich własnych celów, zdają się być zwolennikami poglądu, według którego do normalnego funkcjonowania instytucji społecznych wymagane jest zróżnicowanie pozycji ich członków. Dlatego też zupełnie naturalne są dla nich relacje dominacji i podporządkowania w kontaktach społecznych. Cenią władzę jako wartość. Ważne dla
nich jest posiadanie autorytetu i uznania w grupie, do której należą.
W celu pogłębienia analiz przeprowadzono dodatkowe procedury
statystyczne w obrębie grup wyodrębnionych ze względu na płeć. Podobnie jak w przypadku gdy brana była pod uwagę cała próbka badanych osób, obliczono współczynnik korelacji r Pearsona pomiędzy wynikami Mach IV i PQ oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
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Korelacja r Pearsona między Mach IV a Kwestionariuszem Portretów
(PQ) dla kobiet
WO Mach

TAKTYKA

POGLĄDY

MORALNOŚĆ

r

p

r

p

r

p

r

p

Konformizm

0,135

n.i.

0,114

n.i.

0,035

n.i.

0,258

n.i.

Tradycja

0,154

n.i.

0,137

n.i.

0,089

n.i.

0,247

n.i.

Życzliwość

0,137

n.i.

0,160

n.i.

0,139

n.i.

0,199

n.i.

Uniwersalizm

0,108

n.i.

0,244

n.i.

0,011

n.i. –0,017

n.i.

Samosterowność –0,188

n.i.

–0,051

n.i. –0,232

n.i. –0,246

n.i.

Stymulacja

–0,252

n.i.

–0,136

n.i. –0,297* 0,034 –0,354*

Hedonizm

–0,168

n.i.

–0,188

n.i. –0,122

Osiągnięcia
Władza
Bezpieczeństwo

0,011

n.i. –0,156

n.i.

–0,329* 0,018 –0,198

n.i. –0,493** 0,000 –0,137

n.i.

–0,276

n.i. –0,344* 0,013 –0,128

n.i.

0,149

n.i.

–0,244

n.i. –0,285* 0,043 –0,085

n.i.

0,244

n.i.

*p<0,05, **p<0,01

Analizując dane liczbowe, możemy zauważyć, że powiązanie
zmiennej makiawelizmu ze zmienną preferowanych wartości w podgrupie kobiet jest odmienne aniżeli w ogólnej grupie badanych oraz że
wynik ogólny skali Mach IV (WO Mach) wiąże się tylko z podskalą
Osiągnięcia (korelacja warta dalszych badań). Uwidacznia się także wyłącznie pozytywna korelacja pozostałych wymiarów skali Mach IV
(tj. Taktyka, Poglądy oraz Moralność) z następującymi podskalami PQ:
Bezpieczeństwo, Stymulacja, Osiągnięcia i Władza.
To oznacza, że dla kobiet, które posiadają cechy osobowości makiawelicznej, szczególnie ważne są: własne sukcesy – i dlatego są one zdolne w pewnym stopniu do akceptowania powszechnie obowiązujących
norm społecznych, ale tylko wówczas, gdy tego typu postępowanie pozwoli im osiągnąć zamierzone cele; bezkonfliktowe stosunki z innymi –
w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Urozmaicone życie, któremu towarzyszy z jednej strony poczucie osobistego i rodzinnego szczęścia,
a z drugiej chęć posiadania prestiżu i władzy nad innymi, to wartości
najwyżej preferowane przez kobiety o tendencjach manipulacyjnych.
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Korelacja r Pearsona między Mach IV a Kwestionariuszem Portretów
(PQ) dla mężczyzn
WO Mach
r

p

TAKTYKA
r

p

POGLĄDY MORALNOŚĆ
r

p

r

p
0,028

Konformizm

0,343* 0,016

0,487** 0,000 –0,062

n.i.

0,315*

Tradycja

0,425** 0,002

0,423** 0,002

0,109

n.i.

0,448** 0,001

Życzliwość

0,404** 0,004

0,297

0,124

n.i.

0,320*

0,025

Uniwersalizm

0,273

n.i.

0,424** 0,002 –0,028

n.i.

0,345*

0,015

Samosterowność

0,050

n.i.

0,106

n.i. –0,221

n.i.

0,072

n.i.

Stymulacja

–0,138

n.i.

0,107

n.i. –0,208

n.i. –0,020

n.i.

Hedonizm

–0,320* 0,025 –0,161

n.i. –0,309* 0,031 –0,214

n.i.

Osiągnięcia

–0,178

n.i. –0,315* 0,027 –0,65

n.i.

Władza

–0,332* 0,020 –0,326* 0,022 –0,164

Bezpieczeństwo

n.i.

0,432** 0,002

0,017

n.i.

0,535** 0,000

0,081

n.i. –0,080
n.i.

0,336*

n.i.
0,018

*p<0,05, **p<0,01

W przypadku mężczyzn ogólny poziom makiawelizmu (WO Mach)
koreluje pozytywnie z dwoma wymiarami Kwestionariusza Portretów:
Hedonizmem i Władzą. Negatywna korelacja między globalnym makiawelizmem a wartościami występuje w obrębie: Konformizmu, Tradycji, Życzliwości i Bezpieczeństwa. W zakresie Poglądów na naturę ludzką ujawnia się
pozytywna korelacja z Hedonizmem i Osiągnięciami. Moralność zaś wykazuje u mężczyzn negatywne korelacje w obrębie Konformizmu, Życzliwości, Uniwersalizmu, Bezpieczeństwa i Tradycji.
A zatem mężczyźni skłonni do makiawelicznych zachowań, wykorzystujący nierzadko kłamstwo i oszustwo, preferują przyjemność i radość wypływającą z zaspokojenia własnych potrzeb. Nie są zdolni do
spełnienia wymaganych standardów w społeczeństwie, nawet jeśli będzie to ułatwiało im osiągnięcie niezbędnych do życia środków. Prawdopodobnie bezkonfliktowe stosunki z innymi ludźmi nie stanowią dla
nich nadrzędnej wartości. Kierując się nieuczciwością i ukrywając swoje
prawdziwe intencje, dążą do osiągnięcia jak najwyższej pozycji społecznej i prestiżu, uważając za naturalne relacje dominacji i podporządko-
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wania sobie innych. Stosując makiaweliczne taktyki w swym działaniu,
słabo cenią posłuszeństwo i szacunek wobec ludzi czy poszanowanie
tradycji i podkreślanie unikalności własnej grupy. Stabilne relacje społeczne opierające się na tolerancji i zrozumieniu, które mają zapewnić
pokój i sprawiedliwość, nie należą do zbioru ich stałych zachowań.

Podsumowując
Makiawelizm wiąże się z pewnego rodzaju wartościami, gdyż obie
zmienne korelują ze sobą dodatnio (H1). Im wyższy wynik w skali Mach
IV, tym bardziej cenione są wartości kojarzone z Hedonizmem, Władzą,
Stymulacją i Osiągnięciami (H2). Relatywnie niżej w systemie preferowanych przez makiawelistów wartości znajdują się: Konformizm, Życzliwość,
Uniwersalizm, Tradycja oraz Bezpieczeństwo (H3). Należy zatem przyjąć
hipotezę, jakoby osoby o wysokim wskaźniku globalnego makiawelizmu
szczególnie ceniły sobie wartości hedonistyczne (korelacja pozytywna),
a mniej preferowały wartości prospołeczne (korelacja negatywna). Analizy statystyczne potwierdzają hipotezę dotyczącą istnienia odmiennych
powiązań pomiędzy pozostałymi aspektami makiawelizmu (nie
uwzględniając ogólnego wskaźnika) a preferowanymi wartościami (H4).
Związki preferowanych wartości z makiawelizmem były także
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy33. Anna Szuster analizowała związek między wartościami i zachowaniami prospołecznymi (motywowanymi endo- i egzocentrycznie), co pozwoliło na sformułowanie
wniosku, iż osoby z przewagą motywacji endocentrycznej (antycypacja
pożądanych lub uniknięcie niepożądanych zmian w obrazie własnej
osoby) preferowały wartość Konserwatyzmu, a osoby o przewadze motywacji egzocentrycznej – Autonomię intelektualną i Więzi partnerskie oraz
Por.: A. Szuster, Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości w kategoryzacji
Shaloma Schwartza, w: Jednostka i społeczeństwo, red. M. Lewicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002; J. Śliwak, Altruizm a preferencja wartości, w:
„Roczniki Filozoficzne” 1995, nr 4, s. 111–146; J. Cieciuch, Relacje między…, dz. cyt.;
P. Oleś, Z. Płużek, Osobowość a system akceptowanych wartości, „Przegląd Psychologiczny” 1990, nr 2, s. 312–324; R. Drwal, Adaptacja kwestionariusza osobowości, PWN,
Warszawa 1995; I. Pilch, Osobowość makiawelisty…, dz. cyt.; I. Pilch, Makiawelista wśród
ludzi…, dz. cyt.
33

Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem … 29

Konserwatyzm. Bogate badania pod kierunkiem J. Śliwaka dotyczące
związku wartości z tendencją do zachowań altruistycznych wykazują, iż
osoby, które cenią takie wartości prospołeczne jak „pomoc” czy „równość”, okazują się bardziej skłonne do udzielania pomocy. Osoby altruistyczne wykazują ponadto wysokie poczucie odpowiedzialności za innych i nie stosują mechanizmów manipulacji. W badaniach B. Wojciszke
wprowadzono dodatkową zmienną – idealizm, której nasilenie wiąże się
ze wzrostem zgodności deklarowanych wartości z zachowaniem. Na
ową zgodność u idealistów składają się: większa stabilność systemu wartości, powiązanie tego systemu ze strukturą Ja oraz skłonność do interpretowania napotkanych sytuacji przez pryzmat preferowanych wartości osobistych. Okazuje się również, że u idealistów dochodzi do wyraźnego nasilenia aktywizacji struktury wartości wskutek poprzedniego
zaktywizowania silnie preferowanych wartości. Psychologiczne analizy
empiryczne Czerwińskiej-Jasiewicz uwzględniają natomiast system wartości jako element wyznaczający styl życia, co z kolei determinuje cele
życiowe i konkretne decyzje. To swoista próba rozwiązania problemu
ważności systemu wartości jako regulatorów zachowania. Zdaniem Boyatzis, Murphy i Wheeler uznawana osobista filozofia to element pośredniczący między wartościami a zachowaniem. W ich propozycji systemy
wartości są badane nie jako izolowany konstrukt, ale w powiązaniu
z szerszym kontekstem, jakim jest osobista filozofia. To właśnie ona, jako
względnie stały element osobowości, pozwala lepiej opisać funkcjonowanie systemów wartości oraz ich wpływ na zachowanie. Grzesiuk
i Trzebińska twierdzą natomiast, iż czynnikiem wyznaczającym styl komunikowania się człowieka między innymi jest to, jaką wartość w jego
systemie wiedzy zajmuje osoba oraz inni ludzie. Dlatego jeśli własna
osoba zajmuje wyższą pozycję w hierarchii wartości niż inni ludzie, to
jednostka taka będzie przekładała własne potrzeby i zamierzenia nad
potrzeby, pragnienia i oczekiwania innego człowieka. To, co odnosi się
do innych ludzi, zostaje zepchnięte na drugi plan, będzie mniej ważne.
Wspomniane wyżej autorki taki sposób zachowania, w którym własną
osobę wyżej wartościuje się niż innych ludzi, określają zachowaniem
niepartnerskim. Natomiast Oleś i Płużek reprezentują stanowisko przeciwne, kładąc tym samym nacisk na osobowość oraz cechy temperamentalne, które ich zdaniem w pewnym stopniu wyznaczają pewną wrażli-
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wość na wartości. Są one dzięki temu łatwiej interioryzowane i realizowane, co z kolei wpływa na proces kształtowania się cech charakteru.
W tym nurcie prowadzone badania za pomocą Skali Wartości Rokeacha,
dotyczące różnic w systemach wartości osób z różnym poziomem makiawelizmu, przynoszą niejednoznaczne rezultaty. W badaniach przeprowadzonych przez Drwala skale Mach korelują dodatnio z takimi
wartościami jak: dostatnie życie, szczęście, przyjemność, życie pełne wrażeń,
wolność, uznanie społeczne. Ujemnie zaś z takimi wartościami jak: równość,
zbawienie, bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, świat piękna. Spośród
wartości instrumentalnych makiaweliści wybierają najczęściej: ambitny,
intelektualista, odpowiedzialny, odważny, opanowany, natomiast niżej cenią:
uczciwy, pomocny, uprzejmy. Wyniki te zdają się być tożsame z obrazem
makiawelisty jako osoby pragmatycznej, egocentrycznej i hedonistycznej. Z badań przeprowadzonych przez Czerniawską i Zabielską wynika
z kolei, iż makiaweliści cenią wyżej niż niemakiaweliści wartości ostateczne: wolność, dostatnie życie. Niżej zaś lokują: pokój na świecie, zbawienie.
Jednocześnie wyżej oceniają wartości instrumentalne: ambitny, intelektualista, logiczny, o szerokich horyzontach, a niżej: uczciwy, wybaczający.
Wychodząc z założenia, że akceptacja wartości, powiązanych treściowo z cechami osobowości jednostki sprzyja wysokiej samoocenie,
autorki badań przewidują, że zgodność cech makiawelisty z preferencją
wartości sprawnościowych, intelektualnych, przy braku wartości moralnych cechuje osoby z wysoką samooceną. I choć faktycznie poczucie
własnej wartości różnicuje nasilenie związku między makiawelizmem
i przyjętym systemem wartości, to założenia te potwierdzają się jedynie
w grupie o niskiej samoocenie i to właśnie te osoby w znacznym stopniu
preferują typowy dla makiawelisty system wartości.
Badania nad makiawelizmem dostarczają nam zatem pewnych danych na temat właściwości osób nastawionych na manipulowanie innymi ludźmi bądź sytuacjami. Z literatury przedmiotu, jak również przeprowadzonych badań wynika jasno, iż:
 preferowane przez człowieka wartości zajmują centralne miejsce
w jego relacjach interpersonalnych, wpływając tym samym na jego sposób myślenia i zachowania,
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z drugiej strony istnieją również tacy, którzy wyrażają zdanie,
jakoby cechy osobowości warunkowały określony system i hierarchię
wartości.
Badania Płużek i Olesia34 zdają się godzić te stanowiska, dowodząc,
iż między cechami osobowości a stopniem akceptacji różnych grup wartości istnieją znaczące powiązania o charakterze współzmienności. Bowiem akceptacja wartości uwarunkowana jest zapewne wieloma zmiennymi, w tym środowiskowymi i społecznymi, wśród których cechy osobowości stanowią tylko jedną z grup. Ponadto zachowania podmiotu
płynące z realizacji wartości mają prawdopodobnie wpływ na stopień
akceptacji tych wartości. Jeżeli realizacja jest względnie łatwa i skuteczna, co zależy między innymi od osobowości, to wartość ceniona jest wyżej. Jeżeli realizacja jest trudna i mało skuteczna, wartość ceniona jest niżej. Tym samym temperamentalne cechy osobowości makiawelicznej
wyznaczają prawdopodobnie specyficzną wrażliwość na określonego
typu wartości, które w związku z tym są łatwiej interioryzowane, bardziej cenione i częściej wybierane przez jednostkę. Pod wpływem oddziaływań środowiskowych, które warunkują procesy interioryzacji
wartości, dochodzi do kształtowania się niektórych cech. Tak więc
kształtowanie się zależności między makiawelizmem a akceptacją określonych wartości przedstawia się jako ciąg interakcji, wzajemnych oddziaływań na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zaprezentowane badania
empiryczne mogą być jedynie punktem wyjścia do doświadczeń prowadzonych na szerszą skalę. Niemniej jednak pytania dotyczące związków
między systemem wartości a zachowaniami makiawelicznymi wydają
się być fundamentalne dla zrozumienia istoty tego typu działań manipulacyjnych.
Ciągle aktualne pozostaje także wezwanie Jana Pawła II, który
w swoim nauczaniu często wskazywał na potrzebę wychowywania do
wyboru wartości, gdyż „wartości są podstawą, która nie tylko decyduje
o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie. Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych
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i wartości społecznych”35. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie postawa rodziców, nauczycieli, wychowawców czy innych autorytetów,
którzy reprezentują określony system wartości. To dzięki ich postawie
(świadectwo), szczególnie młodzi ludzie (wychowankowie) mogą budować lub modyfikować osobistą hierarchię wartości. Papież kładzie nacisk na wybór wartości, które pomagają człowiekowi bardziej „być”
(prawda, sprawiedliwość, wolność), ale przestrzega, że wymaga to dużego samozaparcia i pracy nad sobą. „Nie można żyć w niekonsekwencji: wymagać od innych i od społeczeństwa, a samemu prowadzić życie
tak, jakby wszystko w nim było dozwolone”36. Budowanie zatem systemu wartości opartego na fundamentalnych zasadach cywilizacji miłości
związanych z „byciem bardziej” wydaje się być podstawowym zadaniem każdego z nas. Dlatego ciągle aktualne pozostają słowa naszego
wielkiego Rodaka: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od
was nie wymagali”37.

Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (01 I 1985), w: Wy jesteście moją nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 1991, s. 144.
36 Tamże.
37 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Jasna Góra 06 VI 1997, w: Musicie
od siebie wymagać, Poznań 1984, s. 281.
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STRUCTURE OF VALUES AND MACHIAVELLIANISM, IN OTHER WORDS,
WHAT HOLD US AGAINST MANIPULATION OTHERS
The problem discussed in the present article concerns the relation between hierarchy of values and Machiavellianism (Machs). Machiavellianism involves using
manipulative strategies in interpersonal relations and perception of others as weak
and untrustworthy. Schwartz defines value as a trans-situational goal that varies in
importance as a guiding principle in one’s life. Schwartz identified 10 different value
types, each characterized by their own motivational goal: hedonism, stimulation,
self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, security, power and
achievement. The basic goal of the present analyses was to find out, whether Machiavellianism is connected, and how is connected with hierarchy of values. How
high and low Machs is interrelated with values. In the studies the following methods
were used: MACH IV Scale – R. Christi, F. Geis and Portrait Values Questionnaire
(PVQ; Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris). 100 persons were studied.
There were a few more women (51) than men (49) in the sample. The average age of
all the subjects was M=33.94 with the standard deviation SD=7.10. The obtained results showed statistically significant association between Machiavellianism and preference of values. Connection between analyzing variables (Mach and values) is different in group mail and female.
Translated by Jacek Śliwak
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FORMY SAMOŚWIADOMOŚCI A ALTRUIZM,
CZYLI KIEDY KONCENTRACJA NA SOBIE
SPRZYJA POMAGANIU INNYM
Wstęp
Samoświadomość opisana jest w Słowniku psychologii Artura Rebera1
jako „stan, w którym jednostka jest świadoma samej siebie, tzn. ma
względnie obiektywną, ale otwartą i akceptującą ocenę prawdziwej natury własnej osoby”.
Autor licznych prac dotyczących samoświadomości, niemiecki psycholog Robert Wicklund2 pisze, że samoświadomość jest terminem, który może być używany zamiennie z poczuciem podmiotowości. Samoświadomość według tego autora jest centralną zmienną warunkującą
zgodność zachowań z normami moralnymi i postawami.
Z kolei wg Zbigniewa Zaborowskiego3 samoświadomość jest procesem kodowania, przetwarzania i integrowania informacji o własnej osobie. Jest to proces dynamiczny, w którym pojawiają się nowe różnorodne
treści. Treścią samoświadomości są dane percepcyjne, sądy, uczucia,
pragnienia, plany, zachowania jednostki i pełnione przez osobę role.
Treścią samoświadomości mogą być również wartości i przeżycia duchowe związane z uczuciami wyższymi, np. dobra, sprawiedliwości,
wierności, prawdy, piękna, a u ludzi wierzących przeżycia duchowe
koncentrują się wokół wiary w Boga. Człowiek odczytuje i przeżywa, co
jest ważne w jego życiu. Wg Zaborowskiego, podobnie zresztą jak wg
Rokeacha, wartość to jest trwałe przekonanie, że preferowany stan, sposób postępowania czy jakiś cel jest lepszy od analogicznego stanu, spo1

A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 654.
R.A. Wicklund, Objectiveself awareness, w: Advances in experimental social psychology, red. L. Berkowitz, New York 1975, V 8.
3
Z. Zaborowski, Psychospołeczne problemy samoświadomości, Warszawa 1989,
s. 109.
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sobu postępowania czy celu. To rozpoznane przekonanie sprawia, że
jednostka wybiera daną możliwość jako ważniejszą od innej możliwości.
Wybory człowieka mają wpływ na jego zachowanie i ujawniają się w postawach moralnych społecznych i interpersonalnych4.
Treści pojawiające się w samoświadomości są często produktem
czynności, zachowań jednostki uwikłanej w stosunki międzyludzkie,
więc są związane z jej aktywnością, pracą, życiem w grupie, w społeczeństwie. Są one nadto wytworem określonych norm i wartości kulturowych. Treści te generowane są również przez „ja” jednostki, jej potrzeby, postawy, mentalność, światopogląd, kompleksy, mechanizmy
obronne, ogólnie biorąc przez jej osobowość5. Treści te obecne są w człowieku podmiotowo, a więc subiektywnie, a ich obecność może być mniej
lub bardziej świadoma. Pewne treści pojawiają się w polu samoświadomości częściej. Są to te treści, które leżą blisko centrum osobowości,
a więc blisko struktury „ja”, systemu wartości i istotnych potrzeb jednostki. I tak np. osoba, która wysoko ceni wartości prospołeczne i przejawia gotowość do pomagania innym, jest bardziej wrażliwa na przejawy cierpienia, krzywdy, biedy, bezradności innych osób i stale ma
w swojej świadomości myśli i emocje dotyczące pomocy innym. Nic
więc dziwnego, że w jej postawach i zachowaniach te myśli i emocje łatwiej będą się aktualizowały. Omawiane tu treści samoświadomości nie
funkcjonują chaotycznie, gdyż porządek w ich funkcjonowanie wprowadzają różne formy samoświadomości. Wg Zaborowskiego6 możliwe
jest wyodrębnienie czterech istotnych form przetwarzania treści samoświadomości: samoświadomość indywidualna, obronna, zewnętrzna
i refleksyjna.
Samoświadomość indywidualna polega na personalnym, emocjonalnym i egocentrycznym przetwarzaniu treści o własnej osobie. Jednostka
z samoświadomością indywidualną sama planuje i programuje swoje cele i zadania, identyfikuje się z nimi, silnie przeżywa emocje, dokonuje
osobistych atrybucji. Osoby o wyższej samoświadomości indywidualnej
4

Por. S. Sobczak, Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości, w: Samoświadomość i jakość życia, red. L. Pytka, T. Rudowski, Warszawa 2004, s. 90.
5
Por. Z. Zaborowski, Dysonans poznawczy a samoświadomość, „Przegląd Psychologiczny” 1993, 36, 2, s. 171–179.
6
Z. Zaborowski, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000, s. 53–56.

Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja…

39

są na ogół egocentryczne, introwertywne, przejawiają często poczucie
kontroli wewnętrznej.
Samoświadomość obronna łączy się z kodowaniem i przetwarzaniem
treści wewnętrznych i zewnętrznych na podłożu lęku i zagrożenia. Osoby przejawiające tę formę są silnie skoncentrowane na sobie. Samoświadomość obronna pojawia się w warunkach doświadczenia stresu, niepowodzenia, w związku z nerwicą, chorobą fizyczną i psychiczną.
W treściach samoświadomości jednostki oprócz lęku występują uczucia
niezadowolenia z siebie, poczucie winy, utrata wiary w siebie, uczucie
zwątpienia, pesymizm, brak zaufania do innych.
Samoświadomość zewnętrzna polega na kodowaniu i przetwarzaniu
treści w sposób obiektywny, uspołeczniony. Opiera się ona na normach
i standardach społecznych. Jednostka wyzbywa się niekiedy subiektywizmu i swoje relacje z innymi i światem oraz swoje przeżycia traktuje bezstronnie, w sposób przedmiotowy. Samoświadomość zewnętrzna ułatwia sprawną realizację zadań, sprzyja efektywnej współpracy i przystosowaniu społecznemu.
Samoświadomość refleksyjna charakteryzuje się uogólnionym, abstrakcyjnym przetwarzaniem treści, integracją informacji wewnętrznych
z zewnętrznymi. Jest to najwyższa forma samoświadomości umożliwiająca efektywną samoregulację, samorealizację i twórcze przystosowanie
się do środowiska. Często funkcjonuje na podłożu zinternalizowanych
przez jednostkę wartości i norm, które są koordynowane z potrzebami
i postawami jednostki. Samoświadomość refleksyjna łączy się z takimi
właściwościami jak dojrzałość moralna i społeczna oraz tzw. sprawiedliwością wewnętrzną polegającą na uczciwym, trafnym stosunku do
własnej osoby. Ta forma samoświadomości sprzyja z jednej strony
utrzymaniu konstruktywnej tożsamości, a z drugiej strony ułatwia generowanie progresji, zmian w osobowości7.
Ludzie w swoim funkcjonowaniu na ogół wykazują w dłuższych
odcinkach czasowych określony poziom wszystkich czterech form samoświadomości. Można więc każdej dojrzałej osobie przypisać względnie
stały wskaźnik poszczególnych form samoświadomości i przedstawić
7

Z. Zaborowski, Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości, Warszawa 1996, s. 58.
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ich profil (samoświadomości). Formy samoświadomości mają charakter
właściwości stopniowalnych, można mówić o niższym lub wyższym poziomie poszczególnych typów samoświadomości.
Drugą zmienną interesującą nas w tych badaniach jest zachowanie
altruistyczne rozumiane tu jako działanie świadome i dobrowolne na
rzecz innych ludzi. Działanie takie przynosi korzyści innym osobom,
a osoba działająca nie oczekuje w zamian na zewnętrzne nagrody, gdyż
działanie pomocne jest dla niej wartością samą w sobie8.
Ponieważ socjobiolodzy stawiają znak równości pomiędzy altruizmem instynktownym zwierząt i altruizmem refleksyjnym człowieka,
w powyższej definicji, oprócz wymienionych wyżej kilku warunków konstytuujących zachowanie altruistyczne dodano, że jest to zachowanie świadome9. Podkreślenie roli świadomości w zachowaniach człowieka – w tym
również zachowaniach altruistycznych – znajduje uzasadnienie w opinii
innych psychologów. Obuchowski10 pisze, że świadomość nie może być
pominięta przy rozważaniach nad motywacją człowieka. „Kontrolująca
funkcja świadomości sięga u człowieka tak daleko, że w normalnych warunkach nie możemy sobie wyobrazić, aby możliwe było ukierunkowane,
celowe działanie, bez świadomej aprobaty”. Inny autor, Edelman, rozróżniając świadomość pierwotną oraz świadomość wyższego rzędu, uważa,
że ta druga pełni funkcję orientacyjną w przeżywanych doświadczeniach
i zamiarach oraz funkcję rozpoznawania własnych zachowań. Dalej autor
ten stwierdza, że świadomość nie jest epifenomenem, jakimś dodatkiem
do organizmu, ale mieszcząc się w nim (organizmie), ma siłę regulacyjną11.
Kolańczyk12 dodaje, że świadomość pełni funkcję integracyjną oraz wpływa na regulację zachowań i podejmowanie decyzji. Role świadomości
w zachowaniach altruistycznych zdają się mocno podkreślać Crisp i Tur-

8

J. Śliwak, Osobowość altruistyczna, Lublin 2001.
Por. J. Śliwak, Altruizm i pojęcia pokrewne, w: Studia z Psychologii w KUL. T. IX;
red. P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski, Lublin 1998, s. 37–48; także J. Śliwak, Altruizm
w koncepcji socjobiologicznej, „Roczniki Psychologiczne” 1999, nr 2, s. 111–123.
10
K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983, s. 24.
11
Z. Zaborowski, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000, s. 17–18.
12
A. Kolańczyk, Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym, Gdańsk 1999.
9
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ner13. Piszą oni, że działania altruistyczne muszą być intencjonalne i zamierzone. Oznacza to, że nie można nazwać zachowaniami altruistycznymi takich działań, gdzie druga osoba przypadkowo odnosi korzyści
oraz takich działań, które wydają się mieć na celu udzielanie pomocy innym, ale w rzeczywistości podejmowane są z całkowicie egoistycznych
powodów.
W naszych rozważaniach teoretycznych o altruizmie konieczne jest
jeszcze wprowadzenie dwóch dodatkowych pojęć, a mianowicie altruizmu endo- i egzocentrycznego. Karyłowski14 twierdzi, że jeżeli pominie
się pseudoaltruistyczne zachowania, które związane są z oczekiwaniami
wzmocnień zewnętrznych (nagrody i kary materialne, aprobata społeczna), oraz niespecyficzne źródła motywacji do działań pomocnych (np.
potrzeba dostarczania sobie stymulacji, czy wyrafinowana obrona poczucia własnej wartości), to możliwe do przyjęcia są jedynie dwa źródła
motywacji do działań altruistycznych. Pierwsze z tych źródeł zostało nazwane mechanizmem endocentrycznym, ponieważ motywacja pochodzi
z wewnątrz. Tutaj podmiot motywowany jest do działań altruistycznych
przewidywaniem pożądanych zmian lub uniknięcia zmian niepożądanych w obrazie własnej osoby. Podejmuje się zatem takie działania, bo
mogą one dostarczyć satysfakcji i zadowolenia z siebie. Drugie źródło
zostało nazwane mechanizmem egzocentrycznym, w którym sygnały
wzbudzające takie zachowanie pochodzą z zewnątrz. Podmiot motywowany jest do działań na rzecz danego obiektu zewnętrznego sytuacją
lub stanem tego obiektu. Aby zrealizować tę motywację, trzeba poprawić
sytuację innego człowieka lub nie dopuścić do jej pogorszenia15.
Jednym z ciekawszych kierunków badań, a nas szczególnie interesującym ze względu na podjętą w tym artykule tematykę, są badania
nad wpływem samoświadomości na zachowania prospołeczne człowie13

R.J. Crisp, R.N. Turner, Psychologia społeczna, Warszawa 2009, s. 249.
J. Karyłowski, O dwóch typach altruizmu, Wrocław 1982, s. 27; J. Karyłowski,
Focus of attention and altruism: endocentric and exocentric sources of altruistic behavior, w:
Development and maintenance of prosocial behavior, red. E. Staub, D. Bar-Tal,
J. Karyłowski, J. Reykowski, New York 1984, s. 141.
15
Por. J. Karyłowski, Koncentracja na sobie i zawartość „ja” idealnego a bezinteresowne działania na rzecz innych ludzi, „Studia Psychologiczne” 1977, 16, 1; J. Śliwak, dz.
cyt.; tegoż, Osobowość altruistyczna, Lublin 2001.
14
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ka. Pożyteczne i poznawczo ciekawe byłoby poszukiwanie związku
między różnymi formami samoświadomości i zachowaniami prospołecznymi. Tym bardziej że, jak zauważa Zaborowski16, w dotychczasowych badaniach zależności tych dwu zmiennych osiągnięto niejednoznaczne wyniki. I tak np. Wicklund dowodzi, że jeżeli osoba dokonuje
autokoncentracji, to nasila się rozbieżność między aktualnym zachowaniem a odnośnymi standardami jednostki, w związku z czym pojawia się
motywacja zachowań zgodna z tymi standardami. Gibbons i Wicklund
stwierdzili, że pod wpływem autokoncentracji występuje tendencja do
niesienia pomocy osobom, które realnie jej potrzebują. Z kolei w innych
badaniach (Berkowitza) udowodniono, że samoświadomość wywołuje
tendencję do zajmowania się własnymi problemami i utrudnia udzielanie pomocy innym17. Zaborowski18 odnosząc się do powyższych wyników badań, sugeruje, że w eksperymencie przeprowadzonym przez
Berkowitza wystąpiła samoświadomość obronna związana z lękiem,
która hamuje zachowania prospołeczne. Tymczasem w badaniach Wicklunda, w których pod wpływem autokoncentracji wystąpiło zachowanie prospołeczne, pojawiła się samoświadomość indywidualna lub refleksyjna wyróżniająca wzory i standardy prospołeczne sprzyjające zachowaniom altruistycznym.

Problem, metody i próbka
Problem. Nawiązując do powyższych rozważań, a szczególnie do
wpływu różnych form samoświadomości na zachowanie człowieka, jego
postawy moralne, społeczne oraz relacje interpersonalne sformułowano
ogólny problem niniejszego opracowania. Jest nim związek między samoświadomością a zachowaniem altruistycznym. Autorzy stawiają ogólną hipotezę (H1), że między samoświadomością i zachowaniami altruistycznymi istnieją powiązania istotne statystycznie. Następnie w kon16

Z. Zaborowski, dz. cyt.; tegoż, Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa 1998.
17
Por. Z. Zaborowski, dz. cyt.; tegoż, Świadomość i samoświadomość człowieka,
Warszawa 1998, s. 68.
18
Z. Zaborowski, Świadomość i samoświadomość..., dz. cyt., s. 65.
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tekście przyjętej w artykule typologii altruizmu – altruizm endoi egzocentryczny – wysunięto kolejną hipotezę, bardziej szczegółową,
a mianowicie co do zależności charakteryzowanych typów altruizmu
i określonych form samoświadomości. W związku z tym, że cechą charakterystyczną altruizmu egzocentrycznego jest przede wszystkim koncentracja świadomości na potrzebującym pomocy człowieku i że jest to
altruizm bardziej dojrzały, wolny od napięć i lęków, sformułowano
przypuszczenie (H2), że ten typ altruizmu będzie wykazywał związek
z wysokim poziomem samoświadomości refleksyjnej i średnim samoświadomości zewnętrznej, przy niskim poziomie samoświadomości indywidualnej i obronnej. Z kolei u altruistów endocentrycznych, odznaczających się silną koncentracją na „ja” i angażowaniem znacznych sfer
osobowości – w tym również niepokoju – w zachowania pomocne, można przewidywać (H3) stosunkowo wysoki poziom samoświadomości
obronnej i indywidualnej przy średnim poziomie samoświadomości zewnętrznej i niskim samoświadomości refleksyjnej.
Metody. W celu rozwiązania powyższego problemu i weryfikacji postawionych hipotez zastosowano w niniejszych badaniach następujące
metody: Kwestionariusz Altruizmu (A-N), Kwestionariusz EndoEgzocentryzmu Moralnego (KEEM), Skalę Samoświadomości.
K w e s t i o n a r i u s z a l t r u i z m u ( A - N ) – autorem Kwestionariusza jest Jacek Śliwak19. Metody tej użyto do pomiaru poziomu altruiz-mu20. Kwestionariusz pozwala ocenić gotowość do bezinteresownego
19

J. Śliwak, Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A-N, „Roczniki Psychologiczne” 2005, 7, 1.
20
Por. J. Śliwak, Altruizm a religijność człowieka – badania empiryczne,. „Roczniki
Filozoficzne” 1993, 4, 41; J. Śliwak, Altruizm a preferencja wartości – badania empiryczne,
„Roczniki Filozoficzne” 1996, 42, 4; J. Śliwak, dz. cyt.; tegoż, Osobowość altruistyczna,
Lublin 2001; J. Śliwak, P. Leszczuk, Poziom altruizmu a obraz siebie – badania empiryczne
dorastającej młodzieży, „Roczniki Filozoficzne” 1994, 4; J. Śliwak, M. Szafrańska, Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga, w: Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red. T. Doktór, K. Frańczak, Warszawa 2000;
J. Śliwak, M. Szołdra Samoświadomość a typ religijności – badania empiryczne adolescentów, w: Religion in the Time of Changes, red. E. Klima, Łódź 2005; J. Śliwak, B. Zarzycka, Osobowościowe korelaty endo-egzocentryzmu moralnego, w: Etyczny i aksjologiczny
wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska,
Szczecin 2012.
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działania na rzecz innych ludzi bez oczekiwania zewnętrznych wzmocnień.
Kwestionariusz A-N składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera
9 opowiadań, do których dołączony jest zestaw 6 gotowych odpowiedzi
wyrażających różne nasilenia postawy altruistycznej (bądź niealtruistycznej).
Część druga zawiera 8 opowiadań. Zadaniem osoby badanej jest
wyrażenie opinii na 7-stopniowej skali, na ile zgadza się lub nie zgadza
się z decyzją podjętą przez bohatera opowiadania. Wynik ogólny jest
łączną sumą punktów uzyskanych przez osobę badaną w części pierwszej i drugiej i mieści się w przedziale od 17 do 110 pkt.
Trafność kwestionariusza sprawdzano odwołując się do kryterium
wewnętrznego i zewnętrznego. Kryterium wewnętrzne zapewniono poprzez odpowiedni dobór treści itemów, a następnie odwołując się do oceny sędziów kompetentnych, którzy dokonali logicznej analizy treści metody oraz eliminowali te opowiadania, które ich zdaniem nie były reprezentatywne dla zachowań altruistycznych. Kryterium dla oceny sędziów
stanowiła przyjęta przez badacza i podana we wstępnych rozważaniach
tego artykułu definicja altruizmu21. Dodatkowo trafność metody sprawdzano w oparciu o kryterium zewnętrzne. Jako kryterium takiej trafności
Kwestionariusza A-N przyjęto rzeczywiste i trwające pewien okres czasu
(1–3 lata) zaangażowanie ludzi w działalność pomocową i charytatywną.
Wydaje się, że ten rodzaj zaangażowania człowieka jest diagnostycznym
kryterium w ocenie zachowań altruistycznych. W tym celu przebadano
Kwestionariuszem A-N dwie grupy osób. Jedną 30-osobową grupę stanowili wolontariusze zajmujący się osobami niepełnosprawnymi – upośledzonymi umysłowo i fizycznie, skupionymi we wspólnocie „Wiara
i Światło”. Drugą grupę 30 osób dobrano losowo (grupa kontrolna).
Średni wynik w Kwestionariuszu A-N uzyskany przez grupę wolontariuszy jest znacznie wyższy niż w grupie kontrolnej i wynosił M = 86.50;
SD = 7.51, podczas gdy grupa kontrolna uzyskuje średni wynik M =
77.57; SD = 10.98. Różnica między średnimi obu grup jest istotna staty21

J. Brzeziński, Etapy konstruowania kwestionariusza osobowości, w: Kwestionariusze osobowości w psychologii, red. W. Sanocki, Warszawa 1978, s. 298; H.P.
Bechtoldt, Teoretyczne podstawy metod testowych: trafność i prognoza, „Biuletyn Psychometryczny”, T. 2, Wrocław 1968, s. 35–36.
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stycznie (t = 4.51; p < .001). Na tej podstawie można wnioskować,
że skonstruowany test jest trafnym narzędziem do przewidywania
szerokiego zakresu zachowań altruistycznych oraz poziomu jego natężenia22.
Rzetelność sprawdzono metodą dwukrotnego badania tej samej
grupy osób (N = 65) w odstępie 14 dni. Współczynnik korelacji (r Pearsona) dla całej skali wynosi .86, dla części pierwszej .87, a dla drugiej .7523.
Kwestionariusz Endo-Egzocentryzmu Moralnego
(KEEM) – zastosowano go do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie względnej przewagi motywacji endo- lub egzocentrycznej w regulacji
zachowań prospołecznych. Autorami testu są Karyłowski, Gorska, Wasiak24. KEEM składa się z siedmiu krótkich opowiadań25 mówiących o
osobie, która znalazła się w sytuacji dylematu moralnego. Osoba ta musi
podjąć decyzję, czy ma udzielić, czy nie udzielić pomocy potrzebujące22

Dodatkowo przebadano Kwestionariuszem A-N grupę 158 osób (83 kobiety
i 75 mężczyzn) w wieku 20-25 lat. Spośród nich wyodrębniono, na podstawie odchylenia ćwiartkowego (Q), trzy grupy: 1. z niskim altruizmem – osoby, których wyniki
znalazły się w I ćwiartce (Q1 – 72.25); 2. z przeciętnym altruizmem, które uzyskały
wynik w granicach mediany (Me – 81.5); 3. z wysokim altruizmem, których wyniki
mieszczą się w IV ćwiartce (Q3 – 87.0). W każdej z wyodrębnionych grup znalazło się
po 40 osób. Osoby z niskim altruizmem uzyskały w Kwestionariuszu średni wynik
M – 65, 67; SD – 6.03, z przeciętnym altruizmem M – 81.88: SD – 1.65, natomiast
z wysokim altruizmem M – 92.25; SD – 4.11. Następnie porównano średnie wyniki
trzech grup ze średnim wynikiem wolontariuszy. Wynik grupy wolontariuszy był
wyższy niż grupy z niskim altruizmem, różnica między tymi grupami była istotna
statystycznie (p < .000). Podobnie grupa wolontariuszy uzyskała średni wynik wyższy niż grupa środkowa (p < .002). Grupa z wysokim altruizmem uzyskała średni
wynik wyższy niż grupa wolontariuszy (p < .000).
23
J. Śliwak, Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A-N, „Roczniki Psychologiczne” 2005, 7, 1.
24
J. Karyłowski, O dwóch typach altruizmu. Wrocław 1982; J. Karyłowski, Socjalizacyjne determinanty endo/egzocentryzmu moralnego. „Studia Psychologiczne” 1982, 20,
2; por. także J. Śliwak, Altruizm a religijność człowieka – badania empiryczne, „Roczniki
Filozoficzne” 1993, 4, 41.
25
W tych badaniach zrezygnowano z dwóch opowiadań (1, 7), bowiem badania
sondażowe pokazały, że opowiadanie 1 słabo różnicowało badane osoby (zdecydowana większość osób dawała odpowiedzi tylko egzocentryczne). Ostatnie (7) opowiadanie lokalizowało akcję w Warszawie i nie nadawało się do badań osób spoza
stolicy.
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mu człowiekowi, a jeżeli udzieli jej, to jakimi motywami się kieruje.
W tym celu pod każdym z opowiadań umieszczono 24 człony, które argumentują za udzieleniem pomocy (12 członów) lub przeciw (12 członów). Wśród argumentów za udzieleniem pomocy 6 z nich odzwierciedla motywację egzocentryczną (egzocentryzm moralny), drugie 6 argumentów mówi o motywacji endocentrycznej (endocentryzm moralny).
Argumenty przeciwko udzieleniu pomocy umieszczone są zawsze
z jednej strony arkusza i stanowią pozycje buforowe (niediagnostyczne).
Zadaniem osoby badanej jest, w przypadku każdego z opowiadań, wybranie z listy 24 członów od 5 do 10 tych członów, które najprawdopodobniej wybrałaby jako najlepiej oddające jej myśli i uczucia w danej sytuacji.
Wskaźnik liczbowy endo-egzocentryzmu moralnego obliczono w ten
sposób, że dla poszczególnych osób, biorąc pod uwagę wszystkie opowiadania, ustalono proporcję odpowiedzi endo- i egzocentrycznych.
Przewaga odpowiedzi jednego lub drugiego rodzaju decyduje o tym, że
dana osoba zaliczana jest do typu endo- bądź egzocentrycznego26.
Autorzy testu KEEM zdecydowali się mierzyć endo-egzocentryzm
jako pojedynczą zmienną dwubiegunową, a nie dwie zmienne jednobiegunowe. Pociąga to za sobą tę konsekwencję, że KEEM może być sensownie stosowany jedynie w stosunku do osób, o których już skądinąd
wiadomo, że zdolne są do bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi27. Fakt ten tłumaczy zastosowanie pierwszej metody, czyli Kwestionariusza A-N do pomiaru poziomu altruizmu.
Rzetelność testu KEEM wynosi .65 (N = 120). Według Karyłowskie28
go jako argument na rzecz trafności narzędzia można uznać jego niezbyt wysoką, ale istotną korelację z Testem Egocentryzmu Skojarzeniowego29 mierzącym koncentrację na sobie (r =. 37, N = 53).
Karyłowski oblicza wskaźnik endo-egzocentryzmu moralnego posługując się
wynikami przeliczonymi (por. tegoż, O dwóch typach..., s. 33–34, Socjalizacyjne determinanty..., s. 76).
27 J. Karyłowski, O dwóch typach..., s. 30, 35.
28 Tamże, s. 47.
29 T. Szustrowa, Zdolność do działania na rzecz celów pozaosobistych a niektóre właściwości rodzinnego treningu wychowawczego, Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii
UW, 1972, 1.
26
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Skala Samoświadomości – autorami są Z. Oleszkiewicz i Z. Zaborowski. Narzędzie przeznaczone jest do weryfikacji czterech rodzajów samoświadomości: refleksyjnej, obronnej, zewnętrznej oraz indywidualnej.
Pełną charakterystykę poszczególnych wymiarów omówiono wyżej.
Skala składa się z 80 twierdzeń oraz zamieszczonego na pierwszej stronie arkusza biograficznego. Każdy arkusz posiada zamieszczoną we
wstępie instrukcję. Twierdzenia stanowiące treść skali opisują różne
przeżycia, nastawienia oraz zachowania, z którymi można spotkać się
w codziennym życiu. Zadaniem osoby badanej jest dokonanie oceny,
w jakim stopniu poszczególne twierdzenia zamieszczone w skali odnoszą się do niej, do jej życia i warunków, w jakich dana osoba funkcjonuje.
Oceny dokonuje się na skali liczbowej od 0 do 4. Samoświadomości indywidualnej dotyczyło 25 pytań, obronnej – 23, zewnętrznej – I5, refleksyjnej – 17.
Rzetelność obliczono na podstawie zgodności wewnętrznej: współczynnik Kudera-Richardsona wynosi dla samoświadomości indywidualnej 0.78, obronnej 0.85, zewnętrznej 0.70, refleksyjnej O.82. Stabilność
bezwzględna dla próbki 50-osobowej po trzech tygodniach wynosiła dla
samoświadomości indywidualnej 0.88, obronnej 0.59, zewnętrznej 0.75,
refleksyjnej O.88.
Trafność różnicową obliczono w stosunku do skali IC Fenigsteina,
Scheiera i Bussa. Samoświadomość indywidualna koreluje z prywatną
na poziomie 0.18 (p<0.01); obronna koreluje z prywatną na poziomie 0.30
(p<0.001) i na poziomie 0.28 z samoświadomością publiczną, z kolei samoświadomość zewnętrzna koreluje z publiczną na poziomie 0.35
(p<0.001)30.
Badane osoby. Dane personalne badanych osób uzyskane przy pomocy Arkusza Biograficznego pozwalają na opisanie badanej próbki pod
względem: płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania.
W badaniach wzięło udział 110 osób w wieku 18–59 lat. Średnia
wieku dla badanej populacji wyniosła M = 34,06, a odchylenie standardowe SD = 11,66. W badaniu brało tyle samo kobiet i mężczyzn. Dane
30

108.
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dotyczące stanu cywilnego wskazują, że 37 osób (33,7%) to ludzie stanu
wolnego. Aż 62,7%, tj. 69 osób, stanowią osoby zamężne/żonate. Pozostałe 3,6% to osoby owdowiałe. Najmniejszą grupę osób badanych, tj.
6,4%, stanowią osoby z wykształceniem podstawowym. 22,7% badanych
deklaruje wykształcenie zasadnicze zawodowe. Aż 45,5% respondentów
stanowią osoby z wykształceniem średnim. Natomiast pozostali badani
to osoby z wykształceniem wyższym (25,5%). Największą grupę badanych osób stanowią mieszkańcy małych miast do 50 tysięcy mieszkańców – 41,5%, następnie mieszkańcy wsi – 31,8% oraz średnich miast:
50–100 tysięcy mieszkańców – 15,5%. Najmniejszy procent badanych stanowią osoby zamieszkujące duże miasta o pow. 100 tysięcy mieszkańców
– 10,9%.

Poziom altruizmu w badanej próbce
Do pomiaru poziomu altruizmu użyto opisanego powyżej Kwestionariusza A-N. Miarą deklarowanego poziomu altruizmu była suma
punktów uzyskanych w odpowiedzi na 17 opowiadań. Możliwe do uzyskania wyniki mieszczą się w przedziale od 17 do 110 punktów.
W prezentowanych badaniach wyniki uzyskały rozkład zbliżony do
krzywej normalnej (por. wykres 1). Najniższy uzyskany wynik wynosił
51 pkt, a najwyższy 97 pkt.
Posługując się odchyleniem ćwiartkowym dokonano rozróżnienia
badanych osób na trzy grupy: z niskim, średnim i wysokim poziomem
altruizmu. Wyniki poniżej Q1 (64 pkt, n-30) utworzyły grupę z niskim
altruizmem, powyżej Q3 (79 pkt, n-35) grupę z wysokim altruizmem, natomiast grupę środkową utworzyły osoby, których wynik zbliżony był
do mediany (64–78 pkt, n-45). Takich osób było 30 (por. tabela 1).
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Wykres 1. Rozkład badanych osób ze względu na poziom altruizmu
(Kwestionariusz A-N)
Tabela 1. Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) w wyodrębnionych
poziomach altruizmu
Poziom altruizmu
Niski (N-30)
Średni (N-45)
Wysoki (N-35)

Przedziały

M

SD

51–64
64–78
79–97

58,3
71,9
86,2

4,23
4,64
5,79

Poziom altruizmu a samoświadomość
W celu odpowiedzi na podstawowy problem pracy, tj. powiązanie
altruizmu z samoświadomością, obliczono różnice (ANOVA) między
trzema wyodrębnionymi grupami altruizmu, a różnymi typami samoświadomości. Wyniki tej statystyki przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Średnie odchylenia standardowe i różnice między
wyodrębnionymi grupami
Samoświadomość
1. Osobowa
2. Zewnętrzna
3. Obronna
4. Refleksyjna

Altruizm
31
niski (n)
M
SD
43,13
9,74
42,07
5,32
34,43 17,14
43,43
6,40

Altruizm
średni (ś)
M
41,67
46,42
29,27
47,20

SD
6,92
4,35
12,88
8,55

Altruizm
wysoki (w)
M
37,83
48,74
26,60
54,74

SD
6,15
6,50
11,74
9,91

Różnice
F
4,41
12,73
2,65
17,56

p
.015
.000
n. i.
.000

Scheffego
N:W*
N:Ś**; N:W***
N:Ś***,Ś:W***,
N:W***

*istotność <.05, **istotność <.001, ***istotność <.000

Z przedstawionej tabeli wynika, że powiązania między altruizmem
a samoświadomością są bardzo wyraźne. Altruizm wiąże się z trzema
(na cztery) typami samoświadomości. Brak jest tylko powiązań między
altruizmem i obronnym typem samoświadomości. Najsilniejsze powiązania odnotowano między altruizmem a refleksyjną formą samoświadomości (F = 17,56; p<.000) oraz między altruizmem a samoświadomością
zewnętrzną (F = 12,73; p<.000). Jeżeli chodzi o samoświadomość refleksyjną, to najwyższy średni wynik uzyskała w tym wymiarze grupa z wysokim altruizmem (M = 54,74; SD = 9,91), następnie grupa ze średnim
altruizmem (M = 47,20; SD = 8,55). Najniższy średni wynik uzyskali niealtruiści (M = 43,43; SD = 6,40). Zastosowany test Scheffego pokazuje, że
różnice między tymi grupami są bardzo istotne statystycznie. Drugim
wymiarem samoświadomości różnicującym grupy altruistyczne jest samoświadomość zewnętrzna. Najwyższy średni wynik w tym typie samoświadomości, podobnie jak w wymiarze refleksyjnym, zanotowano
w wysokim altruizmie (M = 48,74; SD = 6,50), następnie w grupie ze
średnim altruizmem (M = 46,42; SD = 4,35). Najniższy średni wynik
otrzymały osoby z niskim altruizmem (M = 42,07; SD = 5,32). Różnice
istotne statystycznie stwierdzono między grupą z niskim i średnim altruizmem oraz między niskim i wysokim altruizmem. Ostatnim wymiarem samoświadomości, który w mniejszym stopniu różnicuje grupy altruistyczne, jest samoświadomość osobowa (F = 4,41; p<.015). Tu najwyższy średni wynik występuje w grupie niealtruistycznej (M = 43,13;
31

W dalszej części pracy osoby z niskim altruizmem zamiennie nazywane będą
niealtruistami, ze świadomością, że jest to określenie umowne.
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SD = 9,74), następnie w grupie ze średnim altruizmem (M = 41,67;
SD = 6,92). Najniższy średni wynik uzyskała grupa z wysokim altruizmem. Test post-hoc Scheffego pozwolił na stwierdzenie tylko jednej
różnicy istotnej statystycznie, tj. między grupą z niskim i wysokim altruizmem.
Dla pogłębienia analiz uzyskanych wyników dodatkowo skorelowano wyniki badań Kwestionariuszem A-N i Skalą Samoświadomości.
Tabela 3 pokazuje owoce tego zabiegu, czyli współczynniki korelacji
(r Pearsona) oraz poziomy istotności.
Przeprowadzona analiza korelacyjna ponownie pokazała bardzo
wyraźne powiązania altruizmu i samoświadomości przynajmniej w
grupie zasadniczej i podgrupie kobiet. W stosunku do wcześniejszej
statystyki (ANOVA) uzyskano dodatkową informację, że altruizm
w grupie zasadniczej i podgrupie kobiet wiąże się ze wszystkimi wymiarami samoświadomości, a więc również z samoświadomością
obronną. Najmniej liczne powiązania altruizmu i różnych typów samoświadomości odnotowano u mężczyzn.
Tabela 3. Korelacje r Pearsona altruizmu (Kwestionariusz A-N) z typami
samoświadomości (Skala Samoświadomości)
Altruizm

Samoświadomość

1. Osobowa
2. Zewnętrzna
3. Obronna
4. Refleksyjna

K+M n-110

K n-55

r
–.264
.456
–.213
.620

r
–.516
.436
–.480
.682

p
.005
.000
.026
.000

M n-55
p
.000
.001
.000
.000

r
p
–.143 n. i.
.329 .014
–.112 n. i.
.213 n. i.

W grupie zasadniczej najsilniejsze powiązania odnotowano między
altruizmem i refleksyjnym typem samoświadomości (r = .620; p<.000)
oraz zewnętrznym typem samoświadomości (r = .456; p<.000). Korelacje
te mają kierunek pozytywny, co wskazuje na to, że wraz ze wzrostem tych
typów samoświadomości wzrasta również gotowość do zachowań altruistycznych. W pozostałych dwóch wymiarach samoświadomości: osobowej
(r = –.264; p<.005) i obronnej (r = –.213; p<.026) korelacje z altruizmem
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mają kierunek negatywny, co sugeruje, że im wyższa samoświadomość
indywidualna i obronna, tym niższa gotowość podejmowania działań
altruistycznych.
W podgrupie kobiet, podobnie jak w grupie zasadniczej, najsilniejsze
powiązania występują między altruizmem a wymiarem refleksyjnym
(r = .682; p<.000) i zewnętrznym (r = .436; p<.001). Największą ujemną
zależność w tej podgrupie obserwujemy między altruizmem a samoświadomością osobową (r = –.516; p<.000) i samoświadomością obronną (r = –
.480; p<.000).
W podgrupie mężczyzn, oprócz pozytywnej korelacji altruizmu z
samoświadomością zewnętrzną (r = .329; p<.014), nie otrzymano żadnych statystycznie istotnych korelacji w pozostałych wymiarach skali
samoświadomości. Można by zatem ostrożnie wnosić, że wyniki w grupie zasadniczej są lub mogą być pochodną wyników kobiet.
Analiza regresji
W celu poszukiwania strukturalnego związku między badanymi
zmiennymi i znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki zespół typów samoświadomości (mierzony Skalą Samoświadomości) i w jakim stopniu
najbardziej wyjaśnia poziom altruizmu, zastosowano analizę regresji liniowej.
Tabela 4. Regresja wielokrotna dla altruizmu (zm. zależna)
względem wyników w skalach samoświadomości
(zm. niezależna) (n-110).
Altruizm
Skale samoświadomości

Beta

T

p<

Osobowa
Zewnętrzna
Refleksyjna

–.037
.034
.012

–2.89
3.26
1.94

0.005
0.002
0.06

Współczynnik korelacji wielokrotnej: R = 0.56,
Współczynnik wielokrotnej determinacji: R2 = 0.31,
Istotność równania: F = 12.13, p. <0.000

Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja…

53

Jako zmienną zależną potraktowano wyniki w altruizmie, zaś
zmienną niezależną były wymiary samoświadomości. Wyniki analizy
regresyjnej w istotnych statystycznie skalach prezentuje tabela 4. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że altruizm powiązany jest z samoświadomością osobową, zewnętrzną i refleksyjną, natomiast brak jest
powiązań z samoświadomością obronną. Powiązania z samoświadomością osobową mają charakter ujemny, z zewnętrzną i refleksyjną dodatni.
Siła związku między altruizmem i wyodrębnionymi trzema skalami wynosi R = .56, a łącznie zespół ten wyjaśnia 31% zmienności w zakresie altruizmu. Największy udział w tym związku samoświadomości zewnętrznej oznacza, że altruizm rośnie wówczas, gdy osoba przetwarza
treści w sposób obiektywny i uspołeczniony, gdy kieruje się w życiu
normami i standardami społecznymi. Pozytywne powiązanie altruizmu
z samoświadomością refleksyjną pozwala wnioskować, że wzrostowi altruizmu towarzyszą takie właściwości samoświadomości jak większa
dojrzałość moralna i społeczna oraz sprawiedliwość wewnętrzna polegająca na uczciwym, trafnym stosunku do własnej osoby. Ujemne powiązanie altruizmu z samoświadomością osobową dowodzi, że im bardziej
osoba przetwarza treści o sobie samym emocjonalnie i egocentrycznie,
tym jest mniej gotowa do pomocy innym ludziom.

Altruizm endo-egzocentryczny
Do pomiaru altruizmu endo- i egzocentrycznego użyto Kwestionariusza KEEM. Miarą deklarowanego poziomu endo-egzocentryzmu był wynik obliczony z proporcji odpowiedzi jednego i drugiego typu uzyskanych
w oparciu o 5 opowiadań składających się na ten kwestionariusz. Teoretycznie możliwy do uzyskania wskaźnik endo- i egzocentryzmu mieści się
w przedziale od 0.00 do 1.00. Im wyższy wskaźnik liczbowy, tym wyższy
poziom egzocentryzmu, a tym samym mniejszy endocentryzmu. Jeżeli
osoba uzyskała wynik 1.00, oznacza to, iż udzielała samych odpowiedzi
egzocentrycznych, natomiast osoba z wynikiem 0.00 udzielała samych odpowiedzi endocentrycznych. Osoby, które uzyskiwały wynik 0.50, udzielały tyle samo odpowiedzi endocentrycznych, co egzocentrycznych.
W prezentowanych badaniach żadna z osób badanych nie uzyskała
wyniku 0.00 oraz 1.00. Najniższy wynik uzyskany przez osoby badane,
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który wskazuje na duży poziom endocentryzmu, to 0.19, najwyższy 0.89
wskazywał na najwyższe nasilenie egzocentryzmu. Wyniki uzyskane w
badaniach testem KEEM uzyskały rozkład zbliżony do krzywej normalnej
(por. wykres 2).
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Wykres 2. Wyniki badanych osób ze względu na poziom
endo-egzocentryzmu moralnego (Kwestionariusz KEEM)

Altruizm endo-egzocentryczny a samoświadomość
W celu stwierdzenia, czy istnieje związek między poszczególnymi
typami samoświadomości a typami altruizmu, dokonano korelacji pomiędzy tymi zmiennymi. Korelacje te przedstawia tabela 5.
Z przedstawionej tabeli wynika, że altruizm egzocentryczny wyraźnie koreluje z różnymi typami samoświadomości zarówno w grupie zasadniczej, jak i w podgrupie kobiet oraz mężczyzn. Jedynie w podgrupie
mężczyzn stwierdzono jeden nieistotny statystycznie związek altruizmu
egzocentrycznego z wymiarem zewnętrznym samoświadomości.
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Tabela 5. Korelacje r Pearsona altruizmu egzocentrycznego (KEEM)
z typami samoświadomości (Skala Samoświadomości)
Altruizm egzocentryczny

Samoświadomość

K+M n-110
1. Osobowa
2. Zewnętrzna
3. Obronna
4. Refleksyjna

r
–.564
.411
–.578
.742

p
.000
.000
.000
.000

K n-55
r
–.570
.505
–.608
.775

M n-55

p
r
.000 –.635
.000 .129
.000 –.700
.000 .655

p
.000
n. i.
.000
.000

W grupie zasadniczej najsilniejsze powiązanie odnotowano między altruizmem egzocentrycznym i refleksyjnym typem samoświadomości
(r = .742; p<.000) oraz z wymiarem zewnętrznym samoświadomości
(r = .411; p<.000). Uzyskane rezultaty sugerują, że im wyższy altruizm
egzocentryczny, tym wyższy poziom samoświadomości refleksyjnej
i zewnętrznej. Z kolei ujemne współczynniki korelacji uzyskane w samoświadomości indywidualnej (r = –.564; p<.000) i obronnej (r = –.578;
p<.000) wskazywałyby na powiązanie z altruizmem endocentrycznym.
Im wyższy poziom altruizmu endocentrycznego, tym wyższa samoświadomość obronna i indywidualna.
W podgrupie kobiet stwierdzono takie same związki jak w grupie
zasadniczej, ale uzyskane współczynniki korelacji wskazują, że są to
powiązania jeszcze bardziej znaczące niż w grupie zasadniczej. Również
w podgrupie mężczyzn obliczone współczynniki korelacji wykazują silne powiązania typów samoświadomości z typami altruizmu. Wyjątek
stanowi tu samoświadomość zewnętrzna, gdzie nie odnotowano powiązań istotnych statystycznie z altruizmem endo- i egzocentrycznym. Siła
tych powiązań w przypadku samoświadomości osobowej i obronnej jest
większa niż w grupie zasadniczej czy podgrupie kobiet.
Analiza regresji
Dokonane wcześniej analizy dowiodły, że sensowne jest również
poszukiwanie zespołu typów samoświadomości dla typów altruizmu
endo- i egzocentrycznego. Przeprowadzono zatem takie analizy regresji
liniowej, a ich wyniki obrazuje tabela 6.
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Tabela 6. Regresja wielokrotna dla altruizmu endo-egzocentrycznego
(zm. zależna) względem wyników w skalach samoświadomości (zm. niezależna) (n-110)
Altruizm endo-egzocentryczny
Skale samoświadomości

Beta

T

Osobowa
–.030
–3.26
Zewnętrzna
.016
2.15
Refleksyjna
.075
5.37
Współczynnik korelacji wielokrotnej: R = .080,
Współczynnik wielokrotnej determinacji: R2 = 0.64,
Istotność równania: F = 46.44, p. <0.000

p<
0.001
0.03
0.000

Procedura regresji dla altruizmu egzocentrycznego (zm. zależna) na
podstawie wyników w skalach samoświadomości (zm. niezależne) pokazała, że do równania regresyjnego wchodzą trzy wymiary samoświadomości. Altruizm egzocentryczny wiąże się najsilniej i w sposób pozytywny z samoświadomością refleksyjną, następnie negatywnie z samoświadomością osobową i na końcu dodatnio z samoświadomością zewnętrzną. Egzocentryzm w badanej grupie jest zatem tym większy, im
silniej zaznaczona jest najwyższa forma samoświadomości, umożliwiająca efektywną samoregulację, samorealizację i twórcze przystosowanie się
do środowiska. Kiedy osoba funkcjonuje na podłożu zinternalizowanych
wartości i norm, a z drugiej strony nie przetwarza treści o własnej osobie
w sposób emocjonalny i egocentryczny. Ważne są dla niej normy i standardy społeczne. Takie funkcjonowanie w zakresie samoświadomości
wyjaśnia 64% zmienności wyników altruizmu egzocentrycznego.

Podsumowanie i dyskusja wyników
W niniejszym artykule poruszono problematykę samoświadomości
oraz zachowań altruistycznych. Dokonana analiza danych empirycznych,
dotycząca powyższego problemu, miała dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: Na ile hipotezy sformułowane w artykule znalazły swoje
potwierdzenie w wynikach badań? Czy i w jakim zakresie potwierdziło
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się zakładane powiązanie altruizmu i jego typów z typami samoświadomości? Jakie typy samoświadomości wykazują najsilniejsze powiązania
z altruizmem? Wreszcie w jakiej relacji pozostają wyniki uzyskane w niniejszej pracy do dotychczasowych poglądów w zakresie problematyki
altruizmu?
Żeby odpowiedzieć na te pytania, zastosowano odpowiednie narzędzia badawcze: Skalę Samoświadomości, która wyodrębniła cztery typy
samoświadomości, Kwestionariusz A-N, dla ocenienia stopnia gotowości
do zachowań altruistycznych, i Kwestionariusz Endo-Egzocentryzmu Moralnego, wskazujący na indywidualne różnice w zakresie przewagi motywacji altruistycznej endo- lub egzocentrycznej. Przeprowadzone badania miały charakter nomotetyczny, tzn. poszukiwano ogólnych prawidłowości charakteryzujących powiązania analizowanych zmiennych.
Sformułowanie odpowiedzi na powyższe pytania będzie myślą przewodnią niniejszego podsumowania. W celu uzyskania większej przejrzystości najpierw zostaną sformułowane odpowiedzi w odniesieniu do powiązań samoświadomości z altruizmem w ogóle, a następnie samoświadomości z poszczególnymi typami altruizmu.
Samoświadomość a altruizm
Wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analiza ukazały wiele
ciekawych związków pomiędzy wyodrębnionymi czterema typami samoświadomości a zachowaniami prospołecznymi. Uzyskane wyniki potwierdziły postawioną w tej pracy hipotezę (H1) sugerującą powiązania
pomiędzy samoświadomością a zachowaniami altruistycznymi.
Każda z przeprowadzonych analiz statystycznych (ANOVA, korelacje i analiza regresji) wskazała na istotne powiązania samoświadomości z altruizmem. Wyniki niniejszych badań sugerują, że wyższej gotowości do zachowań altruistycznych sprzyjają refleksyjny i zewnętrzny
typ samoświadomości. Natomiast samoświadomość indywidualna
i w mniejszym stopniu obronna obniżają gotowość do zachowań prospołecznych. Na podstawie wyników różnicujących grupy z wysokim,
średnim i niskim altruizmem (ANOVA i test Scheffego) oraz na podstawie współczynników korelacji można stwierdzić, że najsilniej z altruizmem wiąże się samoświadomość refleksyjna i w nieco mniejszym
stopniu zewnętrzna. Natomiast im osoba będzie przejawiała wyższą sa-
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moświadomość osobową i obronną, tym mniejsza będzie gotowość do
działań altruistycznych. Tak więc na podstawie przeprowadzonych tu
analiz statystycznych – ANOVY, korelacji i wyników analizy regresyjnej
– można by dokonywać predykcji zachowań altruistycznych i stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem wystąpią one wówczas, gdy
osoba charakteryzuje się względnie wysoką samoświadomością refleksyjną, nieco niższą samoświadomością zewnętrzną i niską samoświadomością osobową. Samoświadomość obronna wydaje się być najsłabszym
predyktorem zachowań altruistycznych.
Podejmując próbę opisu osób o wyższym altruizmie pod względem
ich samoświadomościowego funkcjonowania, należałoby stwierdzić, że
zachowaniom na rzecz innych sprzyja bycie autonomicznym i podmiotowym, umiejętność aktywizowania wartości akceptowanych przez osobę, dojrzałość, zrównoważenie oraz świadomość swoich emocji i zdolność kontroli nad nimi. Osoby takie potrafią integrować różne informacje, m.in. poprzez konfrontowanie własnych potrzeb, postaw, aspiracji
z normami i wartościami społecznymi (samoświadomość refleksyjna).
Samoświadomość refleksyjna sprzyja wg Zaborowskiego32 tolerancji
odmiennych potrzeb i postaw oraz rozsądnemu i dojrzałemu myśleniu
o drugim człowieku. Ponadto pomaganie innym łączy się, może już w
nieco mniejszym stopniu, z takim funkcjonowaniem samoświadomościowym, gdzie w procesie samooceny i oceny otoczenia oraz innych ludzi dominują standardy i normy społeczne. U osób tych zaobserwować
można łatwość w kontaktach ze światem i z innymi ludźmi. Osoby takie
są zwykle bardziej konformistyczne i dbające o pozytywną autoprezentację (samoświadomość zewnętrzna). Rolę standardów i norm społecznych wykazał Karyłowski33, który w jednym z badań sprawdzał następującą hipotezę: Im ważniejsza jest dla jednostki norma pomagania, tym
prawdopodobniejsze jest, że koncentracja na sobie zwiększy motywację do
zachowania altruistycznego. Należy zwrócić uwagę, że postawiona przez
Karyłowskiego teza wydawała się sprzeczna z teoretyczną argumentacją,
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Z. Zaborowski, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000, s. 126.
J. Karyłowski, Spostrzeganie podobieństwa partnera do „ja” i poziom samoakceptacji a motywacja allocentryczna i sympatia wobec tego partnera, „Studia Psychologiczne”
1975, 14.
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której dostarczała literatura przedmiotu34. Bezinteresowne działanie na
rzecz innych ludzi zwykle łączone jest z brakiem wysokiego poziomu
koncentracji na sobie35. Eksperyment przeprowadzony przez Karyłowskiego36, w którym osoby badane były skłaniane do koncentracji na sobie
poprzez ukazywanie własnego oblicza w lustrze, dowiódł, że koncentracja
na sobie wpływa obniżająco na zachowanie altruistyczne. Kiedy jednak
Karyłowski wyodrębnił jednostki, u których norma bezinteresownego
działania na rzecz innych zajmowała wysokie miejsce w hierarchii wartości, okazało się, że koncentracja na sobie jest źródłem wzrostu zachowania
altruistycznego. Powyższe wnioski zdają się potwierdzać inne badania37,
w których stwierdzono, że dla gotowości do podejmowania prospołecznych działań duże znaczenie ma to, jaką wagę przypisują osoby badane
normom pozaosobistym, tj. takim normom, które nakazują działanie na
rzecz innych ludzi ze względu na dobro tych ludzi.
W przypadku osób z niskim altruizmem poziom dwóch omawianych wyżej typów samoświadomości (refleksyjnego i zewnętrznego) jest
niski, a wyraźnie dominuje osobowy i w mniejszym stopniu obronny typ
samoświadomości. Oznacza to, że zachowaniom altruistycznym nie
sprzyjają silne emocje, osobiste atrybucje, intensyfikacja pamięci i wyobraźni osobistej (samoświadomość osobista). Gasiul38 pisze, że samoświadomość indywidualna prowadzi do rozwoju postaw egocentrycznych, „ja” staje się centrum i wyznacznikiem wartości oraz ostateczną
wartością. Uzyskane tu wyniki współgrają z badaniami Ziarkiewicz39,
34

Por. T. Szustrowa, Zdolność do działania na rzecz celów pozaosobistych a niektóre
właściwości rodzinnego treningu wychowawczego, Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii UW, 1972, 1.
35
Por. także L. Berkowitz, Social norms feelings and other factors affecting helping and
altruism, w. Advances in experimental social psychology, red. L. Berkowitz, New York 1972.
36
J. Karyłowski, Koncentracja na sobie i zawartość „ja” idealnego, a bezinteresowne działania na rzecz innych ludzi, „Studia Psychologiczne” 1972, 16, 1.
37
Por. M. Kamińska-Feldman, Eksperymentalna próba zwiększenia wrażliwości na
problemy innych poprzez aktywizację norm pozaosobistych, „Studia Psychologiczne”
1981, 20, 1.
38
H. Gasiul, W poszukiwaniu uwarunkowań rozwoju samoświadomości, w: Samoświadomość i jakość życia, red. L. Pytka, T. Rudowski, Warszawa 2004, s. 130.
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D. Ziarkiewicz, Typ samoświadomości a obraz relacji interpersonalnych, niepublikowana praca magisterska, Lublin 2006.
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która analizując związek między typami samoświadomości a relacjami
interpersonalnymi, stwierdziła najsilniejsze powiązania samoświadomości osobowej z podejrzliwością i poczuciem niższości, a więc relacjami,
które nie sprzyjają pozytywnym odniesieniom do innych ludzi. Na gotowość do podejmowania zachowań altruistycznych może również gorzej wpływać podwyższona samoświadomość obronna, a więc taka,
gdzie osoba przetwarza informacje o sobie na podłożu lęku i niepokoju.
Lęk, jak pisze Zaborowski40, wywołuje zawężenie pola świadomości,
zmniejsza się otwartość na nowe informacje, pojawiają się negatywne
myśli i wyobrażenia, racjonalne myślenie ustępuje myśleniu sztywnemu
i egocentrycznemu. Wnioski dotyczące negatywnych powiązań lęku
z działaniami prospołecznymi wykazywało wielu autorów, i to zarówno
w rozważaniach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych. I tak np.
Malewska41 stwierdziła, że dzieci z dużym poczuciem zagrożenia są
w swoich działaniach mniej prospołeczne niż dzieci z małym poczuciem
zagrożenia. Potocka-Hoser42, nawiązując do badań Malewskiej, dowiodła,
że redukując zagrożenie jednostki poprzez zaspokojenie jej potrzeb (brak
zaspokojenia potrzeb jest przyczyną zwiększonego poczucia zagrożenia),
można wpływać na osobę tak, żeby zachowywała się bardziej altruistycznie. W ten nurt wpisują się również badania Śliwaka43, w których pokazał, że altruizm łączy się z niższym niepokojem oraz niższym poczuciem
zagrożenia i napięciem emocjonalnym. W innych badaniach tego autora44 okazało się, że samoświadomość obronna jako jedyna spośród czterech wyodrębnionych rodzajów samoświadomości wiąże się w sposób
znaczący z relacjami zbudowanymi na bazie lęku, a więc czynniku nie
sprzyjającym altruizmowi. Tezę u uszkadzającym działaniu lęku na za-
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chowania społeczne można znaleźć również u Horney45, która pisze, że
jeżeli jakaś forma działalności człowieka związana jest z lękiem, to będzie on zaburzał tę działalność, albo będzie pozbawiał przyjemności, jaką mogłaby ta działalność dawać. Z kolei Kępiński46 stwierdza, że pośrednie działanie lęku polega m.in. na tym, że człowiek wycofuje się
z kontaktów społecznych.
Podsumowując należałoby zauważyć, że w przypadku samoświadomości osobowej i obronnej, charakterystycznej dla niższego altruizmu,
tym, co może znacznie wpływać na osłabienie postaw prospołecznych,
jest nasilony egocentryzm pragnień i działań oraz nieadekwatna samoocena. Niekiedy z samoświadomością obronną współwystępują silne
mechanizmy obronne, zachowania egoistyczne, a nawet antyspołeczne.
Podobnie jak w przypadku samoświadomości obronnej, w osobowym
typie samoświadomości zauważyć można wyraźne skłonności egocentryczne, indywidualizm, a w skrajnych przypadkach narcyzm. Cechą
charakterystyczną jest tu osłabiony kontakt z otoczeniem oraz izolacja.
W obu przypadkach brak jest tu dojrzałości osobowości, która jest tak
bardzo wyraźna w refleksyjnym typie samoświadomości.
Ciekawy i pozostający do wyjaśnienia jest aspekt słabszych powiązań między analizowanymi zmiennymi w podgrupie mężczyzn.
Wprawdzie kierunek powiązań jest taki sam jak w grupie zasadniczej
i podgrupie kobiet, ale odnotowano tu tylko jedną istotną korelację samoświadomości zewnętrznej z altruizmem i widoczna jest tendencja do
pozytywnego związku samoświadomości refleksyjnej z altruizmem.
Pełne i satysfakcjonujące zinterpretowanie różnych wyników w populacji kobiet i mężczyzn nie jest proste, co zresztą podkreśla również wielu
innych autorów47. Trudność ta wynika z faktu, że zmienna płci jest psychologicznie bardzo nośna, gdyż kryją się za nią złożone uwarunkowania kulturowe, stosowanie przez rodziców i instytucje wychowawcze
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określonych technik socjalizacyjnych48. Alice Eagly pisze, że każda kultura obliguje kobietę i mężczyznę do przestrzegania odmiennych zasad i
norm, co w efekcie sprawia, że inne cechy i zachowania uczy się cenić
kobieta, a inne mężczyzna.
Problem różnic płciowych w badaniach psychologicznych, sam w
sobie interesujący, wymaga głębszych analiz i powinien być przedmiotem oddzielnych badań. Jedno nie ulega wątpliwości: wyniki uzyskane
zarówno w tych badaniach, jak i wielu podobnych, przez kobiety i mężczyzn pozwalają sformułować jak się wydaje całkowicie uzasadniony
postulat, aby dalsze badania w tym zakresie prowadzone były z wyodrębnieniem płci osób badanych.
Samoświadomość a altruizm egzo- i endocentryczny
Jeżeli chodzi o powiązania typów samoświadomości i typów altruizmu, to związek ten wydaje się bardzo wyraźny. Osoby z egzocentrycznym rodzajem altruizmu cechują się w swych działaniach koncentracją
świadomości na osobie potrzebującej pomocy, a nie na własnym „ja”.
Jest to, jak zauważa Karyłowski49, bardziej dojrzała forma altruizmu,
powiązana przede wszystkim ze sferą wartości, a relatywnie mniej –
i negatywnie – z napięciami i realizacją własnego „ja”. Prezentowane tu
badania pokazują wyraźnie, że ten typ altruizmu wiąże się pozytywnie
z samoświadomością refleksyjną i zewnętrzną i równie wyraźnie, ale negatywnie, z samoświadomością osobową i obronną. Uzyskane wyniki
pozwalają z jednej strony na charakterystykę altruizmu egzocentrycznego pod względem funkcjonowania samoświadomościowego, a z drugiej
strony na predykcję tego typu altruizmu w zależności od konfiguracji
typów samoświadomości. Okazuje się zatem, że egzocentryczna motywacja altruizmu jest bardzo prawdopodobna, gdy samoświadomość
funkcjonuje w ten sposób, że prowadzi do efektywnej samoregulacji,
samorealizacji i twórczego przystosowania do środowiska. Także gdy
48
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samoświadomość funkcjonuje w oparciu o zgeneralizowane i uwewnętrznione wartości i normy, które są koordynowane z potrzebami i postawami jednostki. Zaborowski50 podkreśla, że taka samoświadomość
łączy się z dojrzałością moralną i społeczną oraz tzw. sprawiedliwością
wewnętrzną polegającą na uczciwym, trafnym stosunku do własnej osoby. Altruizmowi egzocentrycznemu będzie także sprzyjać samoświadomość, która ukierunkowuje postawy ku światu i innym ludziom. Gdzie
funkcjonowanie człowieka osadzone jest na normach i wzorcach społecznych oraz gdy samoświadomość ułatwia sprawną realizację zadań,
efektywną współpracę i przystosowanie społeczne. Wzrost altruizmu
egzocentrycznego podyktowany będzie również malejącą koncentracją
na własnym „ja”, niższą introwersją, niższym poczuciem kontroli wewnętrznej. Altruizm egzocentryczny będzie tym większy, im samoświadomość osoby będzie funkcjonowała mniej na podłożu indywidualnych
cech, autoschematów, potrzeb i postaw.
Osoby endocentryczne cechuje natomiast mniejsza dojrzałość w stosunku do altruistów egzocentrycznych. Karyłowski51 pisze, że osoby endocentryczne stając przed dylematem, pomóc czy nie, „(...) zadają sobie
niejako pytanie: Jakim ja jestem człowiekiem? Czy rzeczywiście jestem
taki, jaki myślę (lub taki jaki chciałbym być)? Czy jestem wystarczająco
dobry, wystarczająco moralny, by zachować się nieegoistycznie?”52. Zachowanie altruistyczne, jak podkreśla Karyłowski53, „(...) jest tu więc motywowane przez tendencję do postępowania w taki sposób, by uniknąć
przykrego uczucia niezadowolenia z siebie i zwiększyć poczucie własnej
wartości”. Jak z powyższego widać, zachowanie altruistyczne typu endocentrycznego charakteryzuje się tym, że w strukturze „ja” funkcjonują
normy skłaniające do działania altruistycznego. Realizując te normy,
podmiot dąży do zwiększenia samoakceptacji. W kontekście tak dokonanego opisu altruizmu endocentrycznego bardziej zrozumiały staje się
fakt istotnych powiązań tego typu altruizmu z samoświadomością osobową i obronną. Są to bowiem formy samoświadomości odwołujące się
50
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do struktury „ja”, do osobistych schematów i standardów. Zaborowski54
pisze, że samoświadomość osobowa oddziałuje na specyficzne selekcjonowanie treści, przetwarzanie ich w sposób indywidualny i aktywizujący samoocenę. Osoby takie zachowują się egocentrycznie, introwertywnie, przejawiają poczucie kontroli wewnętrznej. Jak wspomniano wyżej,
osoby endocentryczne przejawiają niepokój, czy są wystarczające dobre
i moralne, zrozumiałe zatem wydaje się powiązanie z samoświadomością obronną funkcjonującą na podłożu lęku.
Powyższe rozważania dowodzą, że altruizm egzocentryczny, mający, jak to wspomina Śliwak55, status wymiaru aksjologicznego (altruizm
aksjologiczny), z punktu widzenia dojrzałości osoby i jej społecznego
funkcjonowania jest altruizmem bardziej pożądanym, a więc lepszym.
Drugi typ, endocentryczny, gdzie czynniki osobowościowe inicjują zachowania na korzyść drugiego człowieka (altruizm psychologiczny),
„uwikłany” w lęki, napięcia, bardziej skoncentrowany na samym wykonawcy czynów prospołecznych niż na osobie potrzebującej pomocy, wydaje się altruizmem gorszym.
Reasumując można powiedzieć, że dzięki przeprowadzonym tu badaniom i poprzez dokonane analizy przybliżyliśmy się do odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie artykułu: kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym. Zgodnie z postawionymi hipotezami chętniej pomagamy
innym, gdy koncentracja na sobie ma charakter refleksyjny i zewnętrzny,
oraz gdy samoocena nie ma charakteru osobowego i obronnego. Podobnie
wygląda sprawa w przypadku altruizmu egzocentrycznego. Można by powiedzieć, że tu jeszcze wyraźniej widać rolę samoświadomości refleksyjnej
i zewnętrznej i małej samoświadomości indywidualnej i obronnej.
Przeprowadzone badania mogą stać się podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych dociekań dotyczących związku typów samoświadomości i zachowań prospołecznych. Dalsze badania na większej grupie
osób i większym zakresie mogłyby jeszcze dokładniej zweryfikować
i potwierdzić postawione w pracy hipotezy, a może nawet odkryć inne
prawidłowości między badanymi zmiennymi.
54

Z. Zaborowski, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000, s. 53.
55 J. Śliwak, Osobowość altruistyczna, Lublin 2001; także W. Prężyna, J. Śliwak,
Altruizm – ale jaki?, w: Samoświadomość i jakość życia. Perspektywa psychospołeczna, red.
L. Pytka, T. Rudawski, Warszawa 2001.
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SELF-CONSCIOUSNESS FORMS AND ALTRUISM. WHEN CONCENTRATION
ON ONESELF PROMOTE HELPING ADDER PEOPLE
The problem discussed in the present article concerns the relation between 4 self–
consciousness types: an individual, a defensive, an outer and a reflective one and altruism and
his types (endo-exocentric). Self-consciousness is the procedure of coding, processing and
integrating information about self, in which an individual activates concentration, memory,
perception and abstract-notional thinking (Zaborowski, 1989). Self-consciousness processes
occur when individuals focus on themselves, and then, in confrontation with personal norms
and values, evaluate their own behavior. Altruism is understood here as conscious and voluntary action taken for the benefit of other people, that brings profit to other people, and the acting person does not expect external gratification in return, as giving aid is for him or her value
in itself (Śliwak 2001). The basic goal of the present analyses was to find out if, and to what
degree the level of altruism and his types are connected with self-consciousness. In the studies
the following methods were used: the A-N Questionnaire compiled by Śliwak (2005), which
measures the level of altruism, and Moral Endo-Exocentrism Questionnaire worked out by
Karyłowski et al., that allows studying particular types of altruism. In self-consciousness studies we used: the Self–consciousness scale (O-Z scale) by Z. Zaborowski and Z. Oleszkiewicz.
110 persons were studied. There were 55 women and 55 men in the sample. The average age
of all the subjects was M = 34.06 with the standard deviation SD = 11,66. The obtained results allow the opinion that we are helping another people when self-consciousness has more
reflective or outer character and less individual and defensive character. The results of this
study shows also, that the reflective and outer types of self-consciousness correlated positively with exocentric altruism and negatively with endocentric types of altruism. In endocentric type of altruism there is stronger connection with individual and defensive selfconsciousness .
Translated by Jacek Śliwak

Agnieszka Czusz, Wojciech Otrębski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

WRAŻLIWOŚĆ MORALNA WYCHOWANKA – MOŻLIWOŚCI
POMIARU U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
UMYSŁOWĄ
Wprowadzenie
„W centrum najbardziej ludzkich spraw znajduje się nie kategoria
informacji, lecz kategoria wartości”1 – tak w książce Wszechświat i filozofia
autorstwa Hellera i Życińskiego ujęta jest relacja pomiędzy informacją
a wartościami. Autorzy ci bardzo mocno podkreślają, że system wartości
jest najważniejszym regulatorem ludzkiego działania i do jego rozwoju
winny zmierzać wszelkie edukacyjne i wychowawcze oddziaływania
środowiska.
W niniejszej pracy zagadnienie wartości nie jest poruszane w sposób
bezpośredni. Głównym przedmiotem analizy jest tu wrażliwość moralna
rozumiana jako zdolność jednostki do dostrzegania przejawów dobra
i zła moralnego w sytuacjach społecznych. Owe przejawy dobra i zła
moralnego są traktowane jako wyraz wartości: obecnych w świecie w
postaci norm moralnych oraz w człowieku, jako zinternalizowane zasady postępowania. Można powiedzieć, że zajmując się wrażliwością moralną zajmujemy się w jakimś sensie wrażliwością wobec wartości. Takie
ujęcie wrażliwości moralnej pokazuje jej ogromne znaczenie w procesie
wychowania i edukacji. Ponadto przedstawiamy tu wyniki badań
przeprowadzonych wśród grupy osób niepełnosprawnych umysłowo
dotyczących poziomu ich wrażliwości moralnej oraz przybliżamy
szczegółowo metodę pozwalającą na taki pomiar – eksperymentalną
wersję Kwestionariusza do badania wrażliwości moralnej osób z niepełno-

M. Heller, J. Życiński, Wszechświat i filozofia. Szkice z filozofii i historii nauki, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1980, s. 241.
1

70

Agnieszka Czusz, Wojciech Otrębski

sprawnością intelektualną. Jest to próba rewitalizacji metody wprowadzonej przez T. Witkowskiego2 blisko pięćdziesiąt lat temu.
Rozpoczynamy od prezentacji kontekstu teoretycznego zagadnienia
wrażliwości moralnej: jej miejsca w życiu człowieka oraz jej ujęcia
w Czterokomponentowym Modelu Moralności (FCM of Morality) Resta3. Następnie pokazujemy podjęte już badania dotyczące wrażliwości moralnej
oraz charakterystykę tego zagadnienia w grupie osób niepełnosprawnych umysłowo. Dalej opisujemy metodologię przeprowadzonych badań. Na końcu prezentujemy uzyskane w badaniach wyniki oraz proponowane obszary ich wykorzystania.

Moralność i jej miejsce w życiu człowieka
Moralność jest obecna w całym życiu człowieka. Starnawski4 mówi
o powszechnym charakterze moralności. Ta powszechność wyraża się zarówno w tym, że żaden człowiek nie jest spod niej wyłączony5, jak
i w tym, że każdy podejmowany czyn czy obserwowane zdarzenie mają
zawsze jakąś wartość moralną – są moralnie dobre lub złe6.
Każda istota ludzka podlega moralności z racji ontologicznej własności, jaką w sobie nosi – wolności. Znajduje ona wyraz w wolnym
i świadomym czynie człowieka. Przyjmuje się bowiem, że człowiek
przynajmniej czasem działa dlatego, że tak chce: jego czyn i stojąca za
nim decyzja nie są zdeterminowane przez żadne czynniki wewnętrzne
T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, „Roczniki Filozoficzne” 1967, T. XV, z. 4, s. 95–106; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i sposób jej badania, MDBO, Warszawa 1994; Kwestionariusz do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością
intelektualną – wersja eksperymentalna, Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL, Lublin 2012.
3 J. Rest, Background: Theory and Research, w: Moral Development in the Professions:
psychology and applied ethics, red. J. Rest, D. Narvaez, Erlbaum, New York 1994, s. 1–
26; S. Baker, The Ethics of Advocacy: Moral Reasoning in the Practice of Public Relations,
w: The Handbook of Mass Media Ethics, red. L. Wilkins, C.G. Christians, Taylor & Francis, New York 2009, s. 115–129.
4 W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 58.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 72.
2
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(np. stres, emocje, wspomnienia), ani zewnętrzne (np. wychowanie, stereotypy). I wszędzie tam, gdzie pojawia się taki wolny i świadomy czyn,
a więc gdzie człowiek jest sprawcą własnego działania i ponosi za nie odpowiedzialność, pojawia się miejsce dla moralności7. Victor Frankl w swojej teorii logoterapii właśnie w odpowiedzialności człowieka za własne
życie upatruje „istotę ludzkiej egzystencji”8, a Gała uważa właśnie wolność za tę istotną cechę człowieczeństwa, która ma szczególny związek
z moralnością9.
Z kolei każde obserwowane czy doświadczane zdarzenie i każdy
podejmowany czyn są z natury moralne, ponieważ zawsze wyrażają jakieś dobro lub zło10. Doświadczenie sytuacji o charakterze ekstremalnym, np. kradzieży, od razu nasuwa jasny osąd moralny – jest to czyn
moralnie zły11. Doświadczenia dnia codziennego, jak robienie obiadu czy
zakupów, często nie są dostrzegane jako posiadające znaczenie moralne.
Tymczasem ich wartość moralna pozostaje ukryta, a zostaje dostrzeżona
dopiero, gdy codzienny „naturalny” ład ulegnie zaburzeniu, np. sprzedawca wyda nieuczciwie resztę12. Każdy podejmowany przez człowieka
czyn może być więc dobry lub zły, „może (…) służyć lub szkodzić”13.
Wobec tak pojmowanej powszechności moralności jasnym jest, że
przenika ona wszelkie sfery funkcjonowania człowieka. Jednak szczególne znaczenie zdaje się mieć dla wychowania. Starnawski mówi wręcz,
że „wychowanie wydaje się naturalnym przedłużeniem moralności”14.
Braun-Gałkowska definiuje wychowanie następująco: „wychowanie
jest działaniem otoczenia na rzecz doskonalenia człowieka, a jednocześnie na rzecz tego, by to doskonalenie stawało się u wychowanka coraz

Tamże, s. 63–64 i 72.
V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009, s. 164.
9 A. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Oficyna Wydawnicza „Lew”, Lublin – Wrocław 1992, s. 9.
10 W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, dz. cyt., s. 73.
11 Tamże, s. 71.
12 Tamże, s. 73.
13 Tamże, s. 72.
14 Tamże, s. 7.
7
8
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bardziej samodzielne i świadome, przemieniając się w samowychowanie”15.
Możemy w powyższej definicji wyodrębnić trzy elementy: otoczenie, osobę wychowanka oraz proces zachodzący między nimi. Procesem
tym jest intencja otoczenia/wychowawcy wywołania u wychowanka
zmiany. Potrzeba wywołania zmiany ma swoje źródło w dwóch właściwościach osoby: potencjalności i przygodności16.
Przygodność człowieka wynika z „niekonieczności” jego istnienia
i wyraża się we wszelkiego rodzaju „niedoskonałościach”: wadach, popełnianych błędach, nieumiejętnościach, ułomnościach, cierpieniu i starzeniu się17. A potencjalność wiąże się z aktualizowaniem zawartych w
osobie potencjałów: przechodzeniem do stanu „lepszego”, bardziej doskonałego18. Potencjalność jest więc ukierunkowana na przezwyciężanie
konsekwencji wynikających z przygodności. Starnawski zaznacza, że
„potencjalność osoby nie może (nie powinna) być oddana wyłącznie
działaniu sił natury czy przypadkowi”19. W takiej sytuacji bardzo wyraźnie widać potrzebę zaistnienia procesu wychowania, który, jak zakłada Braun-Gałkowska20, przebiega zgodnie z założonym celem doprowadzenia do większej doskonałości, a więc sprzeciwia się oddziaływaniom
nieukierunkowanym i wynikającym z przypadku. Starnawski zaznacza
ponadto, że rezygnacja z kierowania własnym rozwojem jest negatywnym aktem moralnym21.
Rozwój człowieka jest procesem wielostronnym, obejmującym całokształt osoby. Także wychowanie winno obejmować wszystkie sfery czło
wieka – od popędów biologicznych do wyższych pragnień duchowych –
i zmierzać do ich integracji22. Przedmiotem wychowania, pośród innych,
jest rozwój moralny. Według Szewczuka rozwój moralny to „system
zmian o charakterze progresywnym w zakresie internalizacji i interioryM. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1994, s. 13.
16 W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 3(75), s. 59.
17 W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, dz. cyt., s. 108.
18 Tamże, s. 107.
19 Tamże.
20 M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę, dz. cyt., s. 13.
21 W. Starnawski, Bycie osobą..., dz. cyt., s. 107.
22 Tamże, s. 109.
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zacji norm moralnych, oceniania moralnego przez jednostkę różnych
zdarzeń, a także nabywania przez nią postaw i dyspozycji w tym zakresie”23. Niektórzy mówią wręcz o wychowaniu moralnym. Magda twierdzi, że proces wychowania moralnego obejmuje szereg zmian w zakresie
interioryzacji norm moralnych, następujących po sobie w ciągu rozwojowym, a każdy etap jest warunkiem i podłożem zaistnienia kolejnego
wyższego etapu rozwoju24. Wychowanie moralne zdaje się być pojęciem
węższym i mieszczącym się w rozwoju moralnym.
Psychologowie moralności, zastanawiając się nad czynnikami, które
warunkują rozwój moralny, akcentują różne z nich, w zależności od nurtu teoretycznego, który reprezentują. I tak, psychoanalitycy oraz przedstawiciele teorii społecznego uczenia przypisują szczególną rolę czynnikom środowiskowym, a zwłaszcza osobom znaczącym. Z kolei psychologowie poznawczy w dojrzewaniu struktur poznawczych widzą główny czynnik rozwoju moralnego. Także tutaj nie odbywa się to bez udziału czynników środowiskowych. Wśród czynników środowiskowych tymi, którym przypisuje się szczególne znaczenie, są czynniki wychowawcze, a zwłaszcza te dostarczane przez rodzinę25.
Funkcjonowanie moralne jest procesem złożonym. Obejmuje szereg
sprawności, które w swoim Czterokomponentowym Modelu Moralności
(FCM of Morality) opisał Rest26. Jedną z nich jest wrażliwość moralna.
Poniżej zostanie opisany model Resta ze szczególnym skupieniem się na
wrażliwości moralnej, jako zasadniczej dla naszych rozważań.

W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972,
s. 150. Charakterystykę rozwoju moralnego można znaleźć w: J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych,
red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, WN PWN, Warszawa 2006, s. 106–130.
24 M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 24.
25 A. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, dz. cyt., s. 9–10.
26 J. Rest, Background: Theory and Research, dz. cyt., s. 1–26.
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Wrażliwość moralna jako jedna ze sprawności moralnych
James Rest27 zakłada, że aby znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak
powstaje zachowanie moralne?”, należy uwzględnić cztery elementy. Są to:
1. wrażliwość moralna (moral sensitivity),
2. osąd moralny (moral judgment),
3. motywacja moralna (moral motivation),
4. charakter moralny (moral character).
Elementy te potrzebne są do zaistnienia efektywnego moralnie
funkcjonowania, a „błąd moralny może wystąpić jako efekt braku w którymkolwiek z tych komponentów”28. Wrażliwość moralna wymieniana
jest w modelu jako pierwsza, ale ponieważ stanowi przedmiot główny
tej pracy, zostanie opisana szerzej niż pozostałe i jako ostatnia.
Osąd moralny oznacza zdolność jednostki do używania rozumowania moralnego celem oceny, czy dane działanie jest słuszne moralnie.
Motywacja moralna determinuje, czy osoba, podejmując decyzje, będzie
przedkładała wartości moralne nad inne. Z kolei charakter moralny jest
najbliższy działaniu i dotyczy odwagi bądź siły ego, jaką musi wykazać
się osoba, by podjąć słuszną według niej decyzję, niezależnie od kosztów
czy trudności, jakie będzie musiała ponieść i na jakie napotka29.
Wrażliwość moralna odnosi się do interpretacji zaistniałej sytuacji
w kategoriach dobra i zła moralnego. Interpretacja ta dotyczy dwóch
aspektów owej sytuacji. Po pierwsze, oznacza zdolność jednostki do dostrzegania możliwych do podjęcia w danej sytuacji działań, a po drugie,
świadomość, jak każde z tych działań może wpływać na inne osoby30.
Można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju wrażliwością na „niuanse
moralne” napotkanej sytuacji. Po pierwsze osoba musi dostrzec, że
w danej sytuacji można się zachować w więcej niż jeden tylko sposób
oraz że zachowania te mają inną wartość moralną (są „bardziej dobre”
lub „bardziej złe” moralnie). Po drugie, winna mieć świadomość, że
każde z podjętych zachowań będzie w jakiś sposób skutkowało w życiu
współuczestników napotkanej sytuacji oraz że skutek ten może być dla
każdego z nich odmienny (znów: dobry bądź zły moralnie). Zyskanie taTamże, s. 24.
Tamże, s. 24 (tłumaczenie własne).
29 Tamże, s. 22–25.
30 Tamże, s. 22.
27
28
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kiej świadomości wynika z umiejętności przyjęcia perspektywy drugiej
osoby, a więc z przyjęcia, że inni ludzie mogą mieć różne w związku
z daną sytuacją opinie, wartości, przekonania czy potrzeby. Jest więc
pewnego rodzaju zdolnością do empatii31.
Dopiero świadomość takiego oddziaływania zachowania jednej
osoby na drugą, jak opisano to powyżej, oraz właściwa tego interpretacja
pozwalają dokonać w pełni świadomego i wolnego wyboru własnego
postępowania w danej sytuacji. Odpowiednio wysoki poziom wrażliwości moralnej jest więc warunkiem koniecznym postępowania słusznego
moralnie, ale jednocześnie warunkiem niewystarczającym.
Zostało już więc wyjaśnione, czym jest wrażliwość moralna. Jednakże nie jest ona wrodzoną właściwością człowieka, ale nabywaną, a
przez to różnorako uwarunkowaną. Poniżej zostaną pokrótce przedstawione uwarunkowania wrażliwości moralnej.
Według Witkowskiego32 wrażliwość moralna uwarunkowana jest
trojako: przez sferę poznawczą, przez sferę emocjonalną oraz przez doświadczenie moralne.
Wpływ sfery poznawczej odnosi się ściśle do zdolności osoby do
dokonania interpretacji sytuacji w kategoriach dobra i zła moralnego.
Dostrzeżenie przejawów dobra i zła w danym wydarzeniu wymaga posiadania wystarczającego poziomu sprawności intelektualnych oraz odpowiedniej wiedzy moralnej. Chodzi tu o takie sprawności intelektualne,
jak właściwa percepcja, uwaga, zdolność do wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń do oceny sytuacji podobnych oraz do uogólniania i krytycznej oceny33. Potrzeba też takich poznawczych zdolności, jak
umiejętność wyobrażenia sobie możliwych scenariuszy rozwiązań (często na podstawie ograniczonej liczby wskazówek i częściowych informacji) oraz znajomości i umiejętności stosowania łańcucha przyczynowo-

E.L. Mitty, Ethical Decision Making, w: Critical Care Nursing of Older Adults: Best
Practices, red. M. D. Foreman, K. Milise, T.T. Fulmer, Springer Publishing Company,
New York 2010, s. 94.
32 T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt. s. 96.
33 Tamże.
31

76

Agnieszka Czusz, Wojciech Otrębski

skutkowego34. Właściwa percepcja sytuacji, jej słuszna ocena, znajomość
norm i zasad życia społecznego oraz krytycyzm warunkują końcową interpretację sytuacji.
Rola sfery emocjonalnej dotyczy przede wszystkim trzech aspektów: pewnych zdolności, które człowiek nabywa na drodze rozwoju
emocjonalnego, uczuć, które towarzyszą pojęciom i ideałom moralnym,
oraz stosunku emocjonalnego do norm.
W procesie kształtowania się moralności dziecka to właśnie emocje
są tym, co na samym początku warunkuje zachowanie dziecka. Dziecko
reaguje zadowoleniem na aprobatę rodziców, a niezadowoleniem czy
przykrością na naganę. Pozwala mu to rozpoznać zachowanie pożądane
ze względu na pozytywny skutek emocjonalny od niepożądanego z racji
negatywnego następstwa emocjonalnego. To z kolei wpływa na wybór
zachowania. W toku dalszego rozwoju pojawia się zdolność do współodczuwania, a następnie tzw. uczucia społeczne35. Jak sugerowaliśmy
wyżej, zdolność do współodczuwania, a więc przyjmowania perspektywy drugiej osoby, jest bardzo ważnym elementem wrażliwości moralnej,
bo umożliwia pozostanie „wrażliwym” na krzywdę i radość drugiego.
A doświadczanie uczuć o zabarwieniu pozytywnym bądź negatywnym
jako odpowiedź na konkretną sytuację „pomaga” dostrzegać dobro i zło
tej sytuacji oraz dokonywać właściwego wyboru działania, chociażby ze
względu na prostą zasadę unikania doznań przykrych oraz dążenia do
uzyskania gratyfikacji36.
Powiązanie emocji z ideałami moralnymi oraz normami podlega
podobnemu mechanizmowi gratyfikacji, co wspomniany powyżej: jeżeli
wypełnianie jakichś norm czy podążanie za ideałem dostarcza pozytywnych, a więc gratyfikujących, doznań emocjonalnych, jest to wówczas
czynnik wspierający takie działanie. Analizowane powiązanie ma jeszM.J. Babeau, V.E. Monson, Guided by Theory, Grounded in Evidence: A Way Forward for Professional Ethics Education, w: Handbook of Moral and Character Education,
red. L.P. Nucci, D. Narvaez, Taylor & Francis, New York 2008, s. 558.
35 W. Łuniewski, Uczucia moralne i znaczenie samoistnego ich braku w patologii psychiki ludzkiej, „Monografie Psychiatryczne” 1932, nr 7, s. 42; za: T. Witkowski, Z badań
nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, w: „Roczniki Filozoficzne” 1967, T. XV, z. 4, s. 95–106.
36 W. Łukaszewski, Psychologiczne koncepcje człowieka, w: Psychologia. Podręcznik
akademicki, T. 1, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2007, s. 76.
34
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cze jeden aspekt związany z procesem uczenia się: otoczenie, przekazując dziecku jakiekolwiek wartości czy normy, robi to zawsze z towarzyszeniem pewnego „ładunku emocjonalnego”. „Ładunek” ten przyjmowany jest wraz z normami i daje o sobie znać, gdy dziecko czy potem
młody człowiek stoi przed wyborem norm, według których zdecyduje
się postępować37.
Uwarunkowań wrażliwości moralnej możemy szukać także w doświadczeniu moralnym jednostki. W sposób bezpośredni ma ono wpływ
na wiedzę moralną, a więc w pośredni na samą wrażliwość. Można
przypuszczać, że osoba, która miała możliwość uczestniczenia w różnorodnych sytuacjach o charakterze moralnym, w których musiała podjąć
określone decyzje, łatwiej będzie dostrzegała takie sytuacje w przyszłości
oraz szybciej i trafniej38 będzie w takich sytuacjach decydować. Stworzenie takich sytuacji pozostaje rolą otoczenia, w którym wychowuje się
dziecko, a szczególnie środowiska rodzinnego bądź innych bliskich relacji interpersonalnych39. Doświadczenie moralne jest więc wynikiem zarówno możliwości wewnętrznych człowieka (np. jego zdolności do
uczenia się na podstawie doświadczeń), jak i wpływów środowiskowych. Takie powtarzające się wpływy mogą w pewnych warunkach doprowadzić do powstania nawyków40, a to znów nie pozostaje bez znaczenia dla postępowania moralnego jednostki. Należy jeszcze zaznaczyć,
że doświadczenie moralne ustępuje pierwszeństwa sferze poznawczej

W. Łuniewski, Uczucia moralne i znaczenie samoistnego ich braku w patologii psychiki ludzkiej, dz. cyt., s. 42.
38 Nie zawsze uczestniczenie w danej sytuacji o charakterze moralnym będzie
niosło za sobą trafną decyzję w analogicznej późniejszej sytuacji. Gdy wzorzec co do
podjęcia decyzji w początkowej sytuacji był negatywny, może na zasadzie transferu
negatywnego utrudniać adekwatną ocenę sytuacji i skutkować nietrafnym wyborem
rozwiązania.
39 F. Justin, Home Training in Human Values, „Journal of Home Economics” 1950,
nr 9, s. 772, za: T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej
sprawności umysłowej, dz. cyt.; D. Rogers, The Psychology of Adolescence, New York
1962, s. 222, za: T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej
sprawności umysłowej, dz. cyt.
40 S. Colvin, W. Bagley, Postępowanie człowieka, Warszawa 1930, s. 118, za: T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, dz.
cyt.
37
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i emocjonalnej, jeśli chodzi o znaczenie dla rozwoju wrażliwości moralnej, ale nie jest temu obojętne41.
Podsumowując, możemy zauważyć, że wrażliwość moralna uwarunkowana jest zarówno osobowościowo, jak i środowiskowo. Jak sugeruje Mitty42, wpływ na nią ma szereg czynników obecnych w życiu
człowieka, wśród których wymienia m.in.: osobistą historię życia, kulturę, religię, dane naukowe, edukację, emocje oraz relacje interpersonalne.
Tak zróżnicowana lista uwarunkowań sugeruje równie szeroki obszar
poszukiwań badawczych. Poniżej zostaną przedstawione kierunki badań, jakie podejmowane są na gruncie różnych nauk w kontekście wrażliwości moralnej.

Przegląd badań nad wrażliwością moralną
Moralność dotyka całego istnienia człowieka. Odbija się we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Z tego powodu znajduje się w kręgu
zainteresowań badaczy wielu dyscyplin, m.in. medycyny, socjologii, filozofii, biznesu, pedagogiki i psychologii.
Badania na gruncie nauk medycznych uwzględniające wrażliwość
moralną odnoszą się zwykle do dylematów moralnych, na jakie napotykają pracownicy służby zdrowia43, a także związanego z tym procesu
podejmowania decyzji moralnych44. Starają się ponadto poznać poziom
wrażliwości moralnej pracowników placówek medycznych, np. pielęgniarek45 czy pracowników psychiatrycznych46.
T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt., s. 97.
42 E.L. Mitty, Ethical Decision Making, dz. cyt. s. 94.
43 S. Aleksandrova, Survey on the experience in ethical decision-making and attitude
of Pleven, „Medicine, Health Care and Philosophy” 2008, nr 11, s. 35-42.
44 R.D. Strous, History and its Relevance in the Development and Teaching of Research
Ethics, w: Human Medical Research. Ethical, Legal and Socio-Cultural Aspects, red. J.
Schildmann i in., Springer, New York 2012, s. 19–28.
45 M. Hojat, Empathy as Related to Sex, Personal Qualities, Clinical Competence, and
Career Choice, w: Empathy in Patient Care. Part II, red. M. Hojat, Springer, New York
2007, s. 141–161.
46 M. Reimer, Moral Aspects of Psychiatric Diagnosis: the Cluster B Personality Disorders, „Neuroethics” 2010, t. 3, nr 2, s. 173–184.
41
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Badania filozofów i etyków eksplorują przede wszystkim środowisko biznesu. Na przykład porównują oni poziom wrażliwości moralnej
menedżerów z różnych krajów bądź kontynentów47. Podejmując ten temat, rozważają miejsce kształtowania wrażliwości moralnej w edukacji
przyszłych menedżerów czy inżynierów, ich proces podejmowania decyzji moralnych48, a także porównują poziom wrażliwości moralnej
u przedstawicieli różnych szczebli organizacji49. Zastanawiają się też nad
A.B. Oumlil, J.L. Balloun, Ethical Decision-Making Differences Between American
and Moroccan Managers, „Journal of Business Ethics” 2009, t. 84, nr 4, s. 457–478;
J.S. Wimalasiri, F. Pavri, A.A.K. Jalil, An empirical study of moral reasoning among managers in Singapore, „Journal of Business Ethics” 1996, t. 15, nr 12, s. 1331–1341; S. Roeser, Emotional Engineers: Toward Morally Responsible Design, „Science and Engineering
Ethics” 2012, t. 18, nr 1, s. 103–115; J. Hernandez, The Changing Face of Ethics in the
Workplace: Care and the Impact of Immigration Enforcement, w: Issues in Business Ethics,
1, Volume 34, Applying Care Ethics to Business, Part 3, s. 157–174; A.A. Al-Kazemi,
G. Zajac, Ethics Sensitivity and Awareness Within Organizations in Kuwait: An Empirical
Exploration of Espoused Theory and Theory-in-Use, „Journal of Business Ethics” 1999, t.
20, nr 4, s. 353–361.
48 G.J. Rossouw, Rational interaction for moral sensitivity: A postmodern approach to
moral decision-making in business, „Journal of Business Ethics” 1994, t. 13, nr 1, s. 11-20;
E. Roca, The Exercise of Moral Imagination in Stigmatized Work Groups, „Journal of
Business Ethics” 2010, t. 96, nr 1, s. 135–147; S. Roeser, Emotional Engineers: Toward
Morally Responsible Design, dz. cyt.; J. Hernandez, The Changing Face of Ethics in the
Workplace: Care and the Impact of Immigration Enforcement, dz. cyt.; J.R. Sparks, J.P.
Merenski, Recognition-Based Measures of Ethical Sensitivity and Reformulated Cognitive
Moral Development: An Examination and Evidence of Nomological Validity, „Teaching
Business Ethics” 2000, t. 4, nr 4, s. 359–377; H. Hummels, Ethical challenges in a technological environment: The perspective of engineers versus managers, „Science and Engineering Ethics” 1999, t. 5, nr 1, s. 55–72; D. Jacobson, Seeing by Feeling: Virtues, Skills, and
Moral Perception, „Ethical Theory and Moral Practice” 2005, t. 8, nr 4, s. 387–409;
J. Ruhe, F.B. Nahser, Putting American Pragmatism to Work in the Classroom, „Journal of
Business Ethics” 2001, t. 34, nr 3–4, s. 317–330; M.J. Rabins, Teaching engineering ethics
to undergraduates: Why? What? How?, „Science and Engineering Ethics” 1998, t. 4, nr 3,
s. 291–302; D. Cole, M.J. Sirgy, M.M. Bird, How Do Managers Make Teleological Evaluations in Ethical Dilemmas? Testing Part of and Extending the Hunt-Vitell Model, „Journal
of Business Ethics” 2000, t. 26, nr 3, s. 259-269.
49 P. Fitzgerald Bone, R.J. Corey, Packaging Ethics: Perceptual Differences among
Packaging Professionals, Brand Managers and Ethically-interested Consumers, „Journal of
Business Ethics” 2000, t. 24, nr 3, s. 199–213; H.F. Buchan, Ethical Decision Making in
the Public Accounting Profession: An Extension of Ajzen’s Theory of Planned Behavior,
„Journal of Business Ethics” 2005, t. 61, nr 2, s. 165–181.
47
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przyczynami zaburzeń wrażliwości moralnej u osób ze skłonnościami
psychopatycznymi i wynikającą z tego odpowiedzialnością moralną50.
Co naturalne, rozważają o naturze rozumowania moralnego51 oraz próbują odpowiedzieć na pytania, czy wrażliwość moralna może być rozwijana i uczona52.
Pedagodzy natomiast podejmowali dotychczas zagadnienie wrażliwości moralnej przede wszystkim jako analizy prowadzone wśród dzieci
i młodzieży wybitnie zdolnej53. Zauważają, że poziom wrażliwości moralnej wiąże się u nich z poziomem inteligencji. Natomiast na gruncie
psychologii obecne są badania nad znaczeniem wrażliwości moralnej dla
funkcjonowania relacji lekarz – pacjent, bądź pielęgniarka – pacjent54,
a także nad wpływem jej poziomu na podejmowanie, bądź nie, działań
prosocjalnych i antysocjalnych55. Rozważane są także motywy, jakimi
adolescenci kierują się pomagając rówieśnikom56.
Zagadnienie wrażliwości moralnej podejmowane jest także przez
badaczy skupiających się na analizie grupy osób niepełnosprawnych
umysłowo. Dostępne autorom wyniki dotychczasowych badań prezentowane są poniżej.

I. Haji, Psychopathy, Ethical Perception, and Moral Culpability, „Neuroethics”
2010, t. 3, nr 2, s. 135–150.
51 M. Albertzart, Principle-Based Moral Judgment, „Ethical Theory and Moral
Practice”, http://www.springerlink.com/content/2537jm717516r058/ [06.05.2012].
52 T.J. Shawver, J.T. Sennetti, Measuring Ethical Sensitivity and Evaluation, „Journal of Business Ethics” 2009, t. 88, nr 4, s. 663–678.
53 K.L. Gibson, M. Landwehr-Brown, Moral Development in Preparing Gifted Students for Global Citizenship, w: Morality, Ethics, and Gifted Minds, red., nr 5, Springer,
New York 2009, s. 301–312; D.V. Lovecky, Moral Sensitivity in Young Gifted Children,
w: Morality, Ethics, and Gifted Minds, red., nr 5, Springer, New York 2009, s. 161–176;
A. Roeper, L. Kreger Silverman, Giftedness and Moral Promise, w: Morality, Ethics, and
Gifted Minds, red., nr 5, Springer, New York 2009, s. 251–264.
54 T.A. Richards, J. Wrubel, J. Grant, S. Folkman, Subjective Experiences of Prayer
Among Women Who Care for Children with HIV, „Journal of Religion and Health” 2003,
t. 42, nr 3, s. 201–219.
55 M. Gollwitzer, M. Schmitt, R. Schalke, J. Maes, A. Baer, Asymmetrical Effects of
Justice Sensitivity Perspectives on Prosocial and Antisocial Behavior, „Social Justice Research” 2005, t. 18, nr 2, s. 183–201.
56 M.A. Barnett i in., Adolescents’ evaluations of Peers’ motives for helping, „Journal
of Youth and Adolescence” 1987, t. 16, nr 6, s. 579–586.
50
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Wrażliwość moralna u osób z niepełnosprawnością umysłową
Wrażliwość moralna osób z niepełnosprawnością umysłową jest obszarem słabo zbadanym. Autorom pracy znane są tylko dwie publikacje
poruszające to zagadnienie bezpośrednio57. Tematykę rozwoju moralnego osób niepełnosprawnych umysłowo na gruncie polskim poruszają
M. Kościelska58, E. Białołęcka i A. Giryński59, J. Pilecki60 i J. Kostrzewski61. Brak jest jednak szczegółowych opracowań, a zaprezentowane wyżej podejmują zagadnienie rozwoju moralnego zwykle w kontekście ich
rozwoju społecznego bądź emocjonalnego i tylko na zasadzie krótkiego
nadmienienia o moralnych aspektach rozwoju wspomnianych sfer.
Zagadnienie wrażliwości moralnej jako jednej ze sprawności moralnych osób niepełnosprawnych umysłowo podjęli: niespełna pięćdziesiąt
lat temu T. Witkowski62 oraz w ostatnich latach M. Magda-Adamowicz
i J. Szmalec63.
Witkowski64, jako prekursor, podjął w swoich badaniach zagadnienie wrażliwości moralnej w takim rozumieniu, jak zostało przyjęte w tej
pracy. Porównywał on grupę chłopców w wieku od 12 do 14 lat niepełnosprawnych intelektualnie oraz pełnosprawnych. Wyniki jego badań
można ująć w kilku punktach:

T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.; M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci w
wieku 7–10 lat prawidłowo rozwiniętych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
„Rocznik Lubuski” 2003, t. XXIX, cz. II, s. 103–114.
58 M. Kościelska, Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny, PWN, Warszawa
1984, s. 343.
59 E. Białołęcka, A. Giryński, Próba oceny stosunku dzieci upośledzonych umysłowo
do normy moralnej „Nie kradnij”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1976, nr 2, s. 109–119.
60 J. Pilecki, Kształtowanie się ocen moralnych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim uczniów klas V–VII, „Psychologia Wychowawcza” 1986, nr 5, s. 551–560.
61 J. Kostrzewski, Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo, w: Upośledzenie
umysłowe. Pedagogika, red. K. Kirejczyk, PWN, Warszawa 1981, s. 97–129.
62 T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.
63 M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci w wieku 7–10 lat
prawidłowo rozwiniętych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, dz. cyt.
64 T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt., s. 97 i 103–104.
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1. Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej jest niższa niż dzieci w normie intelektualnej.
2. Oprócz różnic ilościowych występują także różnice jakościowe.
Dzieci z niepełnosprawnością umysłową wymieniają głównie zewnętrzne przejawy dobra i zła moralnego nie wnikając w motywy postępowania65. Dzieci w normie intelektualnej przekraczają tę granicę.
3. Wrażliwość moralna zależy od inteligencji, wieku, doświadczenia życiowego jednostki i czynników emocjonalnych.
M. Magda-Adamowicz i J. Szmalec66 ujmują wrażliwość moralną
nieco inaczej niż wspominany wyżej Witkowski. Według nich „wrażliwość moralna to skłonność do reagowania napięciem psychonerwowym
na sytuacje bodźcowe moralnie”. Owo „napięcie” wyraża się w spostrzeganiu problemów moralnych w otoczeniu i w odczuwaniu wewnętrznej potrzeby do rozwiązania ich. Obejmują one aspekt poznawczy
i emocjonalny oraz stanowią pobudkę do postępowania poprawnego
moralnie. Dojrzałość emocjonalno-moralna ma prowokować w człowieku potrzebę rozwiązywania problemów moralnych, które dostrzega67.
Mimo różnic w konceptualizacji wrażliwości moralnej przez Witkowskiego oraz Magdę-Adamowicz i Szmalec, wydaje się, że oba ujęcia wyrażają tę samą istotę: niepozostawanie obojętnym wobec przejawów dobra i zła moralnego w napotkanej sytuacji, a więc także ich dostrzeganie.
Magda68 i Magda-Adamowicz i Szmalec69 badali dzieci w wieku od
7 do 10 lat oraz 10 i 11 lat. Uzyskane przez nich wyniki ukazują, że wraz
z wiekiem rośnie liczba reakcji na zaobserwowane sytuacje o charakterze
moralnym, a więc wzrasta poziom wrażliwości moralnej70. Ponadto w grupie 7–10 lat porównywali oni poziom wrażliwości moralnej dzieci pełnoSytuacja taka może mieć przyczynę we właściwościach rozwojowych niepełnosprawnych intelektualnie, a dokładnie w mniejszej niż u osób pełnosprawnych
zdolności do abstrahowania.
66 M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt., s. 109.
67 Tamże.
68 M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej 10–11-latków, w: Młodzież w sytuacjach zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych, red. W. Kojs,
R. Mrózek, R. Studenski, Cieszyn 1999; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej
uczniów edukacji wczesnoszkolnej, dz. cyt.
69 M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt.
70 Tamże, s. 113.
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sprawnych i upośledzonych umysłowo. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. Występuje różnica w poziomie wrażliwości moralnej pomiędzy
porównywanymi grupami.
2. Jeśli chodzi o zdolność do dostrzegania problemów moralnych,
jest on wyższy u dzieci pełnosprawnych niż u dzieci niepełnosprawnych
umysłowo.
3. Jeśli chodzi o poziom wewnętrznej intencji rozwiązywania problemów moralnych, jest on porównywalny dla obu grup.
4. U dzieci niepełnosprawnych umysłowo komponent emocjonalny dominuje w procesie rozwoju wrażliwości moralnej, co jest skutkiem
upośledzenia umysłowego. Natomiast u dzieci pełnosprawnych dominuje komponent poznawczy.
5. Zachodzi ścisły związek pomiędzy kształtowaniem wrażliwości
moralnej dziecka a jego wiekiem i rozwojem. Poziom wrażliwości moralnej podlega kształtowaniu w pierwszych latach edukacji, a wpływ na
to mają: założenia pracy wychowawczej, stosowane metody pracy, styl
działań wychowawczych i dydaktycznych oraz inne niezamierzone
wpływy, którym podlega dziecko71.
Przedstawione wyżej wyniki badań Witkowskiego72, Magdy73 oraz
Magdy-Adamowicz i Szmalec74 korespondują ze sobą. Wspólnie bowiem
stwierdzają, że poziom wrażliwości moralnej zależy od wieku oraz inteligencji dziecka, a ponadto jest on różny w grupie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – wyższy u pełnosprawnych. Wszyscy autorzy75 zgodnie twierdzą, że wrażliwość moralna zawiera komponent emoTamże.
T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.
73 M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej 10–11-latków..., dz. cyt.; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej, dz. cyt.
74 M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt.
75 T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej
10–11-latków..., dz. cyt.; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji
wczesnoszkolnej, dz. cyt.; M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt.
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cjonalny oraz poznawczy, a Witkowski76 wskazuje dodatkowo na doświadczenie życiowe jako trzeci komponent warunkujący poziom wrażliwości moralnej.
Opisane tu badania są nielicznymi podającymi dane na temat wrażliwości moralnej osób niepełnosprawnych umysłowo. O pewnych charakterystykach rozwoju wrażliwości moralnej tej grupy możemy wnioskować pośrednio, odwołując się do czynników warunkujących rozwój
moralny, a wymienionych przez powyższych badaczy: rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz doświadczenia życiowego.
Można przypuszczać, że obniżone sprawności intelektualne wynikające z faktu upośledzenia ograniczają zdolności do dostrzegania dobra
i zła moralnego w sytuacjach społecznych77. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, to jego wpływ na kształtowanie się wrażliwości moralnej może
być utrudniający lub nie. Zależy to od tego, czy rozwój emocjonalny danej
osoby niepełnosprawnej pozostaje w granicach normy, czy od niej odbiega78. W przypadku doświadczenia życiowego sprawa wydaje się jeszcze
bardziej skomplikowana: w pewnym stopniu wiąże się ono z wiekiem
osoby, ponieważ narastające lata umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń potrzebnych do rozwoju moralnego, jednak szczególne znaczenie mają tutaj oddziaływania otoczenia. A to jest już niezależne od samej osoby niepełnosprawnej.
Podsumowując, możemy zauważyć, że brak jest wystarczającej liczby badań, by móc wyciągać jednoznaczne i pewne wnioski odnośnie
wrażliwości moralnej populacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Wyraźnie widać więc potrzebę eksplorowania tej tematyki.
T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.
77 Opis funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo w sferze poznawczej i emocjonalnej wykracza poza potrzeby tej pracy. Szczegółową analizę tych zagadnień przeprowadził W. Otrębski w: Szansa na społeczną akceptację, RW KUL, Lublin 1997, s. 19–44.
78 Różni badacze wskazują na zróżnicowane właściwości rozwoju emocjonalnego osób niepełnosprawnych umysłowo: rozwój ten może być zaburzony lub nie.
W przypadku, gdy odbiega on od normy, objawia się to szczególnie bądź w nadmiernej labilności emocjonalnej, bądź w jej sztywności. Pewne anomalie mogą dotyczyć też sfery motywacyjnej.
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Metodologia badań własnych
Na gruncie polskim prawie pięćdziesiąt lat temu została podjęta
próba stworzenia narzędzia pomocnego w diagnozowaniu poziomu
wrażliwości moralnej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadania
tego podjął się Witkowski79, a efektem jego działań była Metoda do badania wrażliwości moralnej (WM). Aktualnie została podjęta próba zaktualizowania tego narzędzia, czego owocem jest eksperymentalna wersja
Kwestionariusza do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Rezultaty jego zastosowania zostanę przedstawione poniżej. Dostarczą one informacji na temat wrażliwości moralnej grupy osób
niepełnosprawnych umysłowo, a jednocześnie pokażą, jakie dane możliwe są do uzyskania za pomocą Kwestionariusza...

Przedmiot zainteresowań
Przedmiot zainteresowań niniejszej pracy jest wieloelementowy.
Bardzo zależało nam na tym, aby:
1. Przedstawić efekty rewitalizacji narzędzia do badania wrażliwości moralnej osób niepełnosprawnych umysłowo – Kwestionariusza do
badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Opisać efekty jego zastosowania, prezentując najświeższe wyniki badań poziomu wrażliwości moralnej badanej grupy osób niepełnosprawnych umysłowo.
3. Zasygnalizować możliwość zastosowania uzyskanych rezultatów w praktyce psychologicznej, szczególnie w wychowaniu.

Osoby badane i sposób przeprowadzania badań
W badaniach wzięło udział 53 osoby (32 mężczyzn i 21 kobiet, co
stanowiło odpowiednio 60,38% i 46,62% całej grupy) niepełnosprawnych
intelektualnie: 27 osób było niepełnosprawnych w stopniu lekkim

T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt. oraz T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.
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(50,94%) a 26 osób w stopniu umiarkowanym (49,06%). Wiek badanych
wahał się od 19 do 32 lat (M = 26,98; SD = 4,13).
Osoby badane pochodziły z Lublina i okolic, a w momencie badania
zamieszkiwały w domach rodzinnych, domach pomocy społecznej lub w
systemie mieszkalnictwa chronionego. Aktualnie podejmowane przez
osoby badane zajęcia to: uczęszczanie na warsztaty terapii zajęciowej lub
do środowiskowego domu samopomocy, podejmowanie pracy zawodowej, nauki szkolnej bądź pozostawanie w domu (tab. 1 i 2).
Tabela 1. Zmienne demograficzne
Liczba
Procent
osób

Zmienne
Kobiety
Mężczyźni
Lekki
Umiarkowany
DPS
Dom rodzinny
Mieszkania chronione
WTZ
ŚDS
Szkoła
Praca
Dom

Płeć
Stopień niepełnosprawności
intelektualnej
Miejsce aktualnego pobytu

Aktualne zajęcie

21
32
27
26
27
18

39,62
60,38
50,94
49,06
50,94
33,96

8

15,09

30
3
10
3
7

56,60
5,66
18,87
5,66
13,21

Tabela 2. Wiek osób badanych
Zmienna
Wiek

M

Minimum

Maksimum

SD

26,98

19

32

4,13

Przeprowadzone badania miały charakter indywidualny i odbywały
się w miejscu aktualnego pobytu osoby badanej (DPS, mieszkania chronione) lub w placówkach dziennego pobytu (WTZ, ŚDS). Udział w badaniach
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był dobrowolny. Uczestników poinformowano o anonimowości przeprowadzanego badania oraz zapewniono, że udzielone przez nich odpowiedzi
nie będą przekazywane osobom trzecim. Z każdą osobą spotykano się tylko raz.

Metoda wykorzystana w badaniach – Kwestionariusz wywiadu...
W badaniach wykorzystano eksperymentalną wersję Kwestionariusza
do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kwestionariusz ten w swojej pierwotnej wersji został skonstruowany
przez T. Witkowskiego80. Aktualnie podjęto próbę jego aktualizacji, czego
efektem jest wersja eksperymentalna Kwestionariusza wywiadu... zaprezentowana poniżej.
Kwestionariusz ten został skonstruowany celem poznania poziomu
wrażliwości moralnej osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zgodnie z definicją wrażliwość moralna rozumiana jest tu jako „zdolność jednostki do dostrzegania przejawów dobra
i zła moralnego”81. Założono więc, że aby zbadać poziom wrażliwości
moralnej jednostki, potrzeba postawić ją w sytuacjach zawierających elementy dobra i zła moralnego i zapytać, jakie i ile takich elementów dostrzega. Stworzenie sztucznych sytuacji w rzeczywistości przy zachowaniu wszystkich zasad metodologii badań wydaje się niemalże niemożliwe. Z tego powodu Kwestionariusz wywiadu... posługuje się próbkami sytuacji ujętymi w formie krótkich opowiadań z towarzyszeniem ilustracji.
Kwestionariusz... składa się z czternastu takich opowiadań. Przedstawiają one różnorodne historie, odrębne względem siebie treściowo:
zmieniają się zarówno wątki, jak i bohaterowie. Pozwala to uniknąć etykietowania przez osoby badane bohaterów opowiadań, podnosi jakość
badania, dostarczając badanemu wciąż świeżych bodźców, a tym samym
Szczegółowy opis Metody do badania wrażliwości moralnej (WM) skonstruowanej przez Witkowskiego znajduje się w: T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, dz. cyt. oraz T. Witkowski, Wrażliwość
moralna dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.
81 S. Baker, The Ethics of Advocacy: Moral Reasoning in the Practice of Public Relations, w: The Handbook of Mass Media Ethics, red. L. Wilkins, C.G. Christians, Taylor &
Francis, New York 2009, s. 126.
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przeciwdziała spadkowi zainteresowania. Każdemu opowiadaniu towarzyszy ilustracja. Ma ona charakter pomocniczy: ułatwia zrozumienie
i zapamiętanie sytuacji. Wprowadzenie ilustracji wydaje się szczególnie
zasadne przy badaniu dzieci oraz, jak tutaj, osób niepełnosprawnych
umysłowo, gdyż wiele z nich nie potrafi czytać lub nie jest w tym zbyt
biegłe82. Opowiadania podawane są osobom badanym w dwojakiej formie: słownej – badający czyta je, i jednocześnie wizualnej – w postaci ilustracji.
Osoby badane udzielają odpowiedzi, wskazując jak najwięcej przejawów dobra i zła moralnego, które dostrzegają w zaprezentowanych historiach. O poziomie wrażliwości moralnej świadczy liczba wskazanych
przejawów oraz ich jakość. Przez jakość rozumiemy tu powszechność
wymieniania danej kategorii. W procesie tworzenia skali policzono bowiem, ile osób badanych zauważa daną kategorię. Następnie według liczebności podzielono kategorie na pięć części, którym przyporządkowano wartości od 1 do 5: kategoria rzadziej wskazywana przyjmuje wyższą
wartość. Uzyskana w ten sposób suma oznacza poziom wrażliwości moralnej jednostki. Ponadto nadano danym sumom kategorie opisowe: niski, średni i wysoki poziom wrażliwości moralnej. Umożliwia to klarowniejszy opis grupy oraz jaśniejszą prezentację wyników. Prezentowana metoda pozwala na dokonanie porównań międzygrupowych oraz
dopuszcza indywidualną diagnozę badanej osoby niepełnosprawnej
umysłowo poprzez opis, w jakim przedziale mieści się jej wynik wrażliwości moralnej (niski, średni, wysoki). Analiza odpowiedzi pozwala też
na jakościową analizę zakresu rozumienia dobra i zła moralnego przez
daną osobę.

Analiza danych grupowych
Do analizy uzyskanych danych zastosowano szereg statystyk. Opis
grupy ze względu na zmienne demograficzne otrzymano stosując podstawowe statystyki opisowe a test Chi2 dostarczył danych o różnicach
między grupami ze względu na płeć, stopień niepełnosprawności intelektualnej, miejsce aktualnego pobytu i wykonywane zajęcie.
J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 33.
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Poziom wrażliwości moralnej badanych osób niepełnosprawnych
umysłowo
Poziom wrażliwości moralnej zostanie zaprezentowany w oparciu
o wyniki uzyskane za pomocą Kwestionariusza do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną83. Będą one zaprezentowane
najpierw dla całości przebadanej grupy, a następnie biorąc pod uwagę
ich zróżnicowania ze względu na stopień niepełnosprawności oraz płeć.
1.1. Zróżnicowanie poziomu wrażliwości moralnej w całości grupy osób
niepełnosprawnych intelektualnie

Poziom wrażliwości moralnej badanej grupy waha się od 7 do 133,
średnia wynosi M = 49,45, a odchylenie standardowe SD = 22,48 (tabela
1). Rozkład wyników jest normalny. Uzyskane wyniki pogrupowano
trzypoziomowo na niskie, średnie i wysokie. Najwięcej osób (29; 54,7%),
uzyskało wyniki średnie, 13 (24,5%) niskie, a 11 (20,8%) wysokie. Poziomy te zostały wyodrębnione w oparciu o wyniki przebadanej dla celów
tej pracy grupy, dlatego niemożliwe jest odniesienie uzyskanych wyników do właściwości ogółu populacji (wykres 1, tabela 1).
100
80
Niski

60

Średni

40

Wysoki

20
0
Procent osób

Wykres 1. Procent osób osiągających poszczególny poziom wrażliwości
moralnej
T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej
i sposób jej badania, dz. cyt.; Kwestionariusz do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wersja eksperymentalna, Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL, Lublin 2012.
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W grupie osób osiągających niski poziom wrażliwości moralnej wyniki rozkładają się od 7 do 34. Średni wynik wynosi M = 23,23, a odchylenie standardowe SD = 8,156. Rozpiętość wyników średnich to 36–64.
Średnia dla tego przedziału to M = 49,83, odchylenie standardowe
natomiast SD = 9,197. Wyniki wysokie zawierają się od 66 do 133, średnia to M = 79,45, a odchylenie standardowe SD = 20,637. Analiza wartości
odchyleń standardowych pozwala zauważyć, że grupa osób uzyskujących
wyniki sklasyfikowane jako wysokie jest najbardziej różnorodna. Oznacza
to, że wyniki poszczególnych osób w tej grupie przyjmują bardzo różne
wartości (tabela 3).
Tabela 3. Liczebność, procent, średnia i odchylenie standardowe dla poszczególnych poziomów wrażliwości moralnej
Poziom wrażliwości moralnej
Niski
Średni
Wysoki
Całość

f

P

13
29
11
53

24,5
54,7
20,8
100

Min Max
7
36
66
7

34
64
133
133

M

SD

23,23 8,156
49,83 9,197
79,45 20,637
49,45 22,476

1.2. Zróżnicowanie poziomu wrażliwości moralnej ze względu na stopień
niepełnosprawności

Analizując wyniki z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności
osób badanych zauważamy, że zarówno w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym najwięcej
osób wykazuje średni poziom wrażliwości moralnej (15 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim; 55,6% i 8 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym; 29,6 %). Różnice występują w zakresie przejawiania niskich i wysokich wyników wrażliwości moralnej.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim częściej uzyskują wynik wysoki (8 osób; 29,6%), a rzadziej niski (4 osoby; 14,8%).
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym prezentują sytuację
przeciwną: więcej z nich uzyskuje niski wynik w poziomie wrażliwości
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moralnej (9 osób; 34,6%) niż wysoki (3 osoby; 11,5%). Możemy przypuszczać, że taka sytuacja ma związek z ogólnie niższym poziomem inteligencji przypisanym umiarkowanemu stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz wyższym przy lekkim stopniu niepełnosprawności (tabela 4).
Tabela 4. Liczebność i procent osób osiągających poszczególny poziom
wrażliwości moralnej z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności
intelektualnej
Poziom wrażliwości
moralnej
Stopień
niepełnosprawności

Niski

Średni

Wysoki

f

P

f

P

f

P

Lekki

4

14,8

15

55,6

8

29,6

Umiarkowany

9

34,6

14

53,8

3

11,5

Średni poziom wrażliwości moralnej badanej grupy jest różny dla
poszczególnych stopni niepełnosprawności intelektualnej, a różnice te są
istotne statystycznie (z = 2,269; p = 0,023). Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim wykazują wyższą wrażliwość moralną (Me =
57,00) niż niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym (Me
= 40,00). Oznacza to, że osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu
lekkim potrafią wskazać większą liczbę przejawów dobra i zła moralnego w sytuacjach społecznych (tabele 5 i 6).
Tabela 5. Statystyki opisowe wrażliwości moralnej dla poszczególnych
stopni niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności

M

Me

Min

Max

SD

Lekki

53,89 57,00 9,00 104,00 20,01

Umiarkowany

44,85 40,00 7,00 133,00 24,31
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Tabela 6. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu
na stopień niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności
Lekki
Me

Umiarkowany
Me

z

p

57,00

40,00

2,269

0,023

Kobiety niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz mężczyźni niepełnosprawni w stopniu lekkim osiągają wyższy poziom wrażliwości moralnej (tabele 7 i 8). Ale tylko w grupie mężczyzn różnice w poziomie wrażliwości moralnej ze względu na stopień niepełnosprawności
są istotne statystycznie (z = 3, 288; p = 0,001; tabele 5 i 6). Należy to interpretować tak, że mężczyźni niepełnosprawni w stopniu lekkim potrafią
dostrzegać i wskazywać więcej przejawów dobra i zła moralnego w sytuacjach społecznych niż mężczyźni niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym.
Tabela 7. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu
na stopień niepełnosprawności w grupie kobiet
Stopień niepełnosprawności
Lekki
Umiarkowany
Me
Me
45,00
54, 00

z

p

0,284

0,808

Tabela 8. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu
na stopień niepełnosprawności w grupie mężczyzn
Stopień niepełnosprawności
Lekki
Umiarkowany
Me
Me
63,33
35,00

z

p

3,288

0,001
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Stopień niepełnosprawności okazuje się więc być czynnikiem różnicującym poziom wrażliwości moralnej tylko w grupie mężczyzn.
W grupie kobiet oraz w całości przebadanej grupy nie ma on siły różnicującej.
1.3.

Zróżnicowanie poziomu wrażliwości moralnej ze względu na płeć

Kobiety i mężczyźni osiągają różne poziomy wrażliwości moralnej.
Jednak tylko w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym różnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie.
W tej grupie kobiety osiągają znacząco wyższy poziom wrażliwości moralnej niż mężczyźni (z = 2,290; p = 0,020). Oznacza to, że mają one większą niż mężczyźni zdolność do dostrzegania przejawów dobra i zła moralnego w sytuacjach społecznych (tabele 9, 10, 11 i 12).
Płeć również okazuje się być czynnikiem różnicującym poziom
wrażliwości moralnej badanej grupy, ale tylko dla jednej z porównywanych grup – osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. W całości grupy oraz w grupie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie
ma ona siły różnicującej.
Tabela 9. Statystyki opisowe dla wrażliwości moralnej dla poszczególnych płci
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

M
53,05
46,81

Me
53,00
48,00

Minimum Maksimum SD
16,00
133,00
27,48
7,00
75,00
19,07

Tabela 10. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu na
płeć
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

Me
53,00
48,00

z

p

0,363

0,711
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Tabela 11. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu
na płeć w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

Me
45,00
63,33

z

p

0,144

0,145

Tabela 12. Istotność różnic poziomu wrażliwości moralnej ze względu
na płeć w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

Me
54,00
35,00

z

p

2,290

0,020

Dyskusja wyników
Uzyskane w badaniach wyniki dostarczają informacji na temat możliwości wykorzystania zrewitalizowanego narzędzia badawczego, jakim
jest Kwestionariusz do badania wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną84, umożliwiają poznanie pewnych prawidłowości dotyczących poziomu wrażliwości moralnej osób niepełnosprawnych oraz
mogą mieć zastosowanie w praktyce psychologicznej, w szczególności
w wychowaniu.
Metoda zastosowana w badaniach pozwala na uzyskanie danych
o charakterze ilościowym – wskaźników poziomu wrażliwości moralnej.
Zastosowanie odpowiednich statystyk umożliwiło podział uzyskanych
wyników na trzy poziomy: niski, średni, wysoki, a tym samym na interpretację określonych wskaźników w kategoriach jakościowych. Wyniki
poszczególnych osób przyjmują rozkład normalny, co oznacza, że zastosowane narzędzie ma optymalny poziom trudności – nie jest ani za łaT. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.; Kwestionariusz do badania wrażliwości moralnej
osób z niepełnosprawnością intelektualną – wersja eksperymentalna, Katedra Psychologii
Rehabilitacji KUL, Lublin 2012.
84
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twe, ani za trudne. Zastosowana konstrukcja oraz dobór treści są więc
adekwatne do możliwości grupy badawczej, specyficznej z racji niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskiwane w badaniach wskaźniki umożliwiają porównywanie grup między sobą, ale nie z ogółem populacji
osób niepełnosprawnych umysłowo. Przyczyną jest wstępna faza tworzenia narzędzia, która to uniemożliwia, oraz rozkład empiryczny, jako
jedyny w tym momencie do uzyskania. Należy zaznaczyć, że opisywane
narzędzie stwarza także możliwość uzyskania danych jakościowych na
temat kategorii wskaźników wrażliwości moralnej wskazywanych przez
osoby badane. Podjęte przez nas badania nie podejmują tego typu analiz,
ale niewątpliwie jest to kwestia ciekawa i warta zajęcia się nią w przyszłości, tym bardziej że badania przeprowadzone do tej pory przez innych badaczy85 dostarczają już pewnych przesłanek ku temu, że jakość
rozumowania moralnego osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych
jest różna oraz zmienia się wraz z wiekiem.
Wyniki uzyskane w badaniach dostarczają też informacji na temat
prawidłowości funkcjonowania moralnego osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poziom wrażliwości moralnej tejże grupy jest zróżnicowany, a najwięcej osób uzyskuje średni jej poziom. Czynnikami różnicującymi ten poziom są zarówno stopień niepełnosprawności, jak i płeć badanych osób. Okazuje się, że osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim
osiągają wyższy ogólny poziom wrażliwości moralnej niż osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym oraz częściej prezentują wysoki poziom tejże zmiennej. Prawdopodobnie ma to związek
z wyższym poziomem inteligencji przypisanym lekkiemu stopniowi
niepełnosprawności. Dane te korespondują z tymi dostarczonymi przez
Witkowskiego86 oraz Magdę87, którzy zauważyli, że poziom wrażliwości

T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej
10–11-latków..., dz. cyt.; M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji
wczesnoszkolnej, dz. cyt.; M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt.
86 T. Witkowski, Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej, dz. cyt.; T. Witkowski, Wrażliwość moralna dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej i sposób jej badania, dz. cyt.
85
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moralnej rośnie wraz z wiekiem osób badanych. Ciekawe jest to, że kiedy jako współzmiennik uwzględnimy płeć badanych osób, stopień niepełnosprawności intelektualnej jest czynnikiem różnicującym tylko w
grupie mężczyzn, natomiast w grupie kobiet taka zależność nie wystąpiła, mimo że to ona jest grupą bardziej zróżnicowaną (o czym świadczy
wyższa wartość odchylenia standardowego SD tejże grupy). Być może
przyczyną takiej sytuacji jest specyfika badanej grupy, stosunkowo małej, a badania większej grupy przyniosłyby weryfikację obecnych rezultatów. Można także przypuszczać, że jest to wynikiem charakterystyk
związanych z płcią: odmiennym wychowaniem, które w tradycyjnym
ujęciu zwraca większą uwagę na poprawność zachowania dziewczynek
niż chłopców. Wiadome jest również, że kobiety prezentują zwykle wyższy poziom empatii88, który jest jednym z elementów wrażliwości moralnej. Być może u kobiet empatia jest tą właściwością, która ma większy
niż poziom inteligencji wpływ na rozwój wrażliwości moralnej, gdy
tymczasem u mężczyzn większą rolę pełni poziom intelektualny89.
Płeć również okazuje się być czynnikiem różnicującym poziom
wrażliwości moralnej badanej grupy tylko w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, gdzie stopień niepełnosprawności intelektualnej pełni rolę zmiennej moderującej. Kobiety
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym przejawiają
istotnie wyższą wrażliwość moralną niż mężczyźni o takim samym poziomie wrażliwości moralnej. Przyczyną może być znów charakterystyka badanej grupy, a badania poczynione na większej próbie niż ta ujęta
w tej pracy pozwoliłyby zweryfikować, czy powyższa zależność jest
właściwością tylko tej grupy, czy także ogółu populacji. Wyższa wrażliwość moralna kobiet może wynikać także z opisanej w poprzednim akapicie wyższej empatii przypisywanej tejże płci. Podsumowując, wrażliwość moralna osób niepełnosprawnych jest właściwością rozwoju moralnego dotychczas słabo zbadaną, zwykle na małych grupach, a te opiM. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej 10–11-latków..., dz. cyt.; M. Magda-Adamowicz, J. Szmalec, Wrażliwość moralna dzieci..., dz. cyt.
88 J. Rembowski, O niektórych zagadnieniach empatii, „Problemy Rodziny” 1983,
nr 3, s. 24.
89 M.H. Davis, Empatia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999,
s. 74.
87
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sane w tej pracy wykonane zostały w oparciu o wykorzystanie eksperymentalnej wersji metody badawczej. Dopiero kolejne większe badania
dostarczą danych, które będą mogły być zgeneralizowane jako właściwości ogółu populacji osób niepełnosprawnych umysłowo.
Mimo ograniczeń zaprezentowanych powyżej badań niewątpliwie
mogą one mieć zastosowanie praktyczne. Podstawowym obszarem działań praktycznych jest wychowanie, które, sprzyjając internalizacji norm
i wprowadzaniu zmian w zachowaniu jednostki, ma ścisły związek z jej
rozwojem moralnym90. Wychowanie do wrażliwości moralnej wydaje się
szczególnie ważne, gdyż właściwość ta jest, w ujęciu Resta91, pierwszym
z czterech ogniw efektywnego funkcjonowania moralnego. Wychowanie
to powinno koncentrować się na rozwijaniu takich właściwości, które są
istotne dla efektywnego funkcjonowania samej wrażliwości moralnej.
Może więc polegać na stawianiu jednostki w sytuacjach zawierających
dylematy moralne, kiedy będzie mogła ćwiczyć ich rozwiązywanie; na
uwrażliwianiu jej na obecne w tych sytuacjach przejawy dobra i zła moralnego; na wskazywaniu możliwych do podjęcia w danej sytuacji działań oraz konsekwencji, jakie dane działanie będzie miało dla osoby oraz
jej otoczenia. W dalszym etapie wychowanie do wrażliwości moralnej
winno objąć troskę o stworzenie programów edukacji moralnej opartych
na metodach i technikach kierowania rozwojem moralnym dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych umysłowo, odpowiednio zróżnicowanych ze względu na płeć i stopień niepełnosprawności wychowanków.
Podsumowując, troska o rozwój moralny jednostki wydaje się zadaniem ważnym, gdyż wpływającym na wszelkie inne obszary funkcjonowania osoby. Jest zadaniem istotnym niezależnie od poziomu intelektualnego jednostki. A może wartym szczególnej uwagi właśnie w odniesieniu do tej grupy, wobec której podejmuje się liczne działania mające
na celu zminimalizowanie następstw obniżonych zdolności poznawczych, często kosztem zaniedbania innych sfer funkcjonowania.

90
91

W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, dz. cyt., s. 7.
J. Rest, Background: Theory and Research, dz. cyt., s. 24.
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THE MORAL SENSITIVITY OF THE MENTALLY DISABLED PUPIL
– MEASUREMENT POSSIBILITY
Moral sensitivity is one of the four components, next to moral judgment,
moral motivation and moral character that, according to Rest (1994), should be developed for a person to reach moral maturity. Moral sensitivity is/can be defined as
the individual’s ability to recognize the manifestations of moral good or moral evil. It
is the basis for taking morally proper decisions and actions. That is why it should be
taught and developed. There is a group of people with intellectual disability whose
development of moral sensitivity should especially be taken care of because of their
lower cognitive abilities and the lack of abstract thinking. The paper addresses three
aspects: the revitalization of the psychological tool examining the level of moral sensitivity of the intellectually disabled individuals – the Questionnaire of the moral sensitivity of people with intellectual disability; the description of the moral sensitivity among
the people with intellectual disability; the possibility of applying the results to the
psychological practice, especially in the process of upbringing/education. 53 individuals with mild and moderate intellectual disability have been examined, using
Questionnaire... The results show that the level of moral sensitivity among the people
with intellectual disability varies according to the level of intellectual disability as
well as sex.
Translated by Agnieszka Czusz

Anna Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński

OD MYŚLENIA MORALNEGO DO DZIAŁANIA
Kwestia związku myślenia z działaniem moralnym była przedmiotem rozważań już w starożytności. Zasadnicze pytanie dotyczyło tego,
czy w ogóle istnieje relacja między myśleniem i zachowaniem oraz jaka
jest jej natura. U Arystotelesa moralne rozumowanie i moralne sądzenie
są niezbędnym komponentem moralnego działania. Niemniej jednak one
same okazują się niewystarczające dla rozwoju cnoty moralnej.
Opracowanie tego tematu współcześnie daje się sprowadzić do
trzech ujęć. Pierwsze z nich zakłada brak relacji między myśleniem
i działaniem. Jak utrzymuje Grinder1, do połowy lat sześćdziesiątych zajmowano się badaniem dwóch różnych systemów, tj. systemu moralnego
myślenia i systemu moralnego zachowania, nie dostrzegając jakichkolwiek związków między nimi. Drugie stanowisko, prezentowane przez
Piageta2, odwołuje się do ogólnej tezy wywodzenia myślenia moralnego
z działania. Podkreśla się tutaj, iż myślenie jest wtórne genetycznie i stanowi pochodną działania. Trzecie stanowisko, którego przedstawicielami są L. Kohlberg3 i J. Rest4, rozpatruje myślenie moralne i działanie jako
procesy wzajemnie ze sobą powiązane i przenikające się.
Piaget w swoich badaniach skoncentrowany był bardziej na sądach
moralnych aniżeli na obserwacji zachowań czy „poczuć moralnych”. Badanie reguł gry u dzieci doprowadziło go do wyróżnienia dwóch typów
szacunku, a więc dwóch typów moralności5:
a) moralności przymusu, czyli heteronomii,
b) moralności współdziałania, czyli autonomii.
A.E. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Wydawnictwo
„Lew”, Wrocław 1992.
2 J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN, Warszawa 1967.
3 L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development. Nature and Validity of Moral
Stages, Volume 1, Harper & Row Publishers, San Francisco 1981.
4 J. Rest, Morality, w: P. Mussen, Handbook of Child Psychology, Wiley, New York
1983.
5 J. Piaget, Rozwój ocen moralnych..., dz. cyt.
1
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Współdziałanie rozumiane jest tutaj jako źródło wzajemnego zrozumienia, podczas gdy przymus stanowi źródło moralnego werbalizmu.
Analizując sąd moralny Piaget wyróżnia dwie płaszczyzny myśli
moralnej:
• efektywne myślenie moralne czy „doświadczenie moralne”. Tworzy się ono stopniowo w działaniu, w zetknięciu z faktami, przy okazji
zdarzeń i konfliktów. W rezultacie prowadzi ono do ocen umożliwiających jednostce, by sama orientowała się w każdym poszczególnym
przypadku i oceniała postępowanie innych.
• myślenie moralne teoretyczne, czyli werbalne. Związane jest ono
z poprzednim, lecz odległe od niego tak, „jak refleksja może być odległa
od bezpośredniego działania”6. Myślenie werbalne występuje za każdym
razem, kiedy dziecko ma oceniać cudze działania, nie dotyczące go bezpośrednio, lub kiedy wypowiada ogólne zasady odnoszące się do własnych zachowań, ale bez związku ze swoim aktualnym działaniem.
Zdaniem Piageta „myślenie werbalne jest opóźnione w stosunku do
myślenia aktywnego”7.
Interesujące stanowisko, odnoszące się do przedmiotu naszych
rozważań, prezentuje L. Kohlberg. Jego zdaniem rozwój moralny jest
procesem obejmującym rozwój myślenia i działania, co prowadzi jednostkę do osiągnięcia dojrzałości moralnej. Cechą owej dojrzałości jest to,
że myślenie moralne motywuje jednostkę do działania zgodnego z jej
moralną decyzją (jak wykazały badania empiryczne Kohlberga, większa
zgodność między sądem moralnym a działaniem moralnym pojawia się
wraz ze wzrostem stadium moralnego).
Przystępując do rozważań na temat związku myślenia z zachowaniem w dziedzinie rozwoju moralnego niezbędne jest rozstrzygnięcie
kilku podstawowych kwestii natury teoretycznej. Przede wszystkim należy postawić pytanie, czy w ogóle istnieje związek między myśleniem
moralnym i zachowaniem. Trudności metodologiczne, jakie napotyka się
w badaniu tego problemu, i sprzeczne wyniki badań zrodziły przypuszczenie, że być może mamy tu do czynienia z dwoma niezależnymi od
siebie zjawiskami: myśleniem moralnym i działaniem moralnym. Takie
stanowisko prezentują np. Brown i Herrnstein, według których sąd mo6
7
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ralny rozwija się w sekwencji stadiów poprzez reorganizację ich struktur, zachowanie moralne zaś kształtowane jest przez sytuacyjne uczenie
się społeczne i wzmocnienie.
Odmienne stanowisko prezentuje Kohlberg, którego zdaniem rozwój moralny jest procesem jednotorowym. Kohlberg podobnie jak Piaget
uważa, iż rozwój moralny to jeden proces, w którym myślenie o konfliktach wartości moralnych i działanie w sytuacji realnego konfliktu moralnego wzajemnie się przenikają i stymulują.
Drugą niezwykle istotną kwestią do rozstrzygnięcia na wstępie jest
określenie natury związku między myśleniem i działaniem. W związku
z tym pojawia się pytanie, czy zachowanie można określić jako moralne
niezależnie od tego, co osoba je przejawiająca o nim myśli? W ocenie
moralnej natury jakiegoś działania przyjmowano zwykle kryteria:
1. zgodności z normami społecznymi,
2. przewidywania dobrych konsekwencji działania dla innych osób,
3. intencji stojącej za tym działaniem.
Kryterium zgodności zachowania z normami typu „Nie kradnij”
stosują w ocenie moralnego charakteru działania behawiorystycznie zorientowani badacze rozwoju społecznego, co znalazło wyraz w wielu
teoriach społecznego uczenia się. Zachowanie moralne w drugim ujęciu
wymaga umiejętności rozpoznania interesów i uczuć innych ludzi,
przewidywania dobrych dla nich skutków oraz działania w tym kierunku. Ten typ etyki, zwany etyką odpowiedzialności, reprezentują Arystoteles i Deway. Przedstawicielem etyki czystej intuicji jest Kant, który
utożsamił moralną naturę działania z zasadą stojącą za nim. Aby ocenić
zachowanie jako moralne, wystarczy stwierdzić, że jest ono zdeterminowane przez zasadę (uniwersalny sąd kategoryczny).
Kohlberg8 przyjął pogląd Kanta, lecz w zmodyfikowanej formie. Sąd
moralny jest koniecznym komponentem działania moralnego, choć może
okazać się niewystarczającym warunkiem jego wystąpienia. Kohlberg
kładzie nacisk na element poznawczy i uważa, że bez sądu moralnego
nie można orzec o moralności działania bez względu na to, jak dobroczynne są jego skutki.

L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development. Nature and Validity of Moral
Stages, Volume 2, Harper & Row Publishers, San Francisco 1984.
8
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Wszelkie rozważania związku rozumowania moralnego z działaniem wymagają określenia obu terminów. Jeśli przyjąć, że przejawami
myślenia moralnego są wszelkie twierdzenia o treści moralnej, to daje się
odnaleźć przynajmniej trzy różne sposoby rozumienia pojęcia myślenie
moralne. Weber ujmował myślenie moralne jako ogół wiedzy o treści moralnej posiadanej przez jednostkę, np. informacje o normach społecznych, dobrych i złych formach zachowania, i porównywał stan posiadanej wiedzy z rzeczywistym zachowaniem badanych. Inni (np. Henschel)
utożsamiają myślenie moralne z postawami moralnymi wyrażającymi
się w osobistych przekonaniach i w stosunku emocjonalnym do różnych
zachowań moralnych. Wreszcie uważa się, że moralne znaczenie działania wiąże się z moralnym sensem twierdzeń w ten sam sposób dla
wszystkich osób. Według Blasiego9 właśnie te założenia uniemożliwiły
uchwycenie związku między myśleniem i działaniem moralnym w badaniach. Trzeci sposób definiowania myślenia moralnego, przyjmowany
przez Kohlberga i Blasiego, prowadzi do ujęcia myślenia moralnego jako
sądu moralnego lub rozumowania. W sądzie moralnym jednostka dokonuje wyboru jednej z kilku wartości i podaje racje za nią przemawiające,
czyli określa moralny sens swojej decyzji. To, jakie znaczenie moralne
przypisuje jednostka wartości, zależy od stadium rozumowania moralnego. Ta sama wartość może być rozmaicie pojmowania i uzasadniana,
ponieważ każde stadium rozwoju moralnego prezentuje specyficzne rozumienie moralności.
Wreszcie pozostaje problem zdefiniowania zachowania moralnego.
Kohlberg proponuje dwa różne ujęcia moralnej słuszności działania.
W pierwszym centralne miejsce zajmuje jednostka i jej punkt widzenia.
Zdaniem Kohlberga to nie my badacze, lecz każda jednostka samodzielnie powinna decydować o tym, czy zachowanie jest słuszne czy nie. Tę
definicję działania moralnego nazwał koncepcją „osobistej spójności” lub
„odpowiedzialności moralnej”10. Odpowiedzialność jako cecha osobowości oznacza troskę o konsekwencje swego działania oraz zgodność
między tym, co uważa się, że powinno być zrobione, a tym, co się robi
rzeczywiście. Działanie moralne to zatem takie, które jest zgodne z tre-

9
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ścią sądu moralnego, niezależnie od tego, jaka jest to treść. Każde więc
zachowanie jednostki zgodne z jej wyborem jest moralnie słuszne.
Druga definicja moralnego zachowania zmierza do opisania moralnego dobra lub zła. Jest ona oparta na filozoficznej koncepcji „moralnej
metody” dochodzenia do uniwersalnie słusznego rozwiązania konfliktu
moralnego. Owa „moralna metoda” dochodzenia do sądu jest sposobem
moralnego rozumowania w oparciu o uniwersalne zasady etyczne. Ten
rodzaj rozumowania nie dotyczy powinności, to jest nie odpowiada na
pytanie, co w danej sytuacji powinno być zrobione, co jest słuszne.
Omawiana „moralna metoda” jest raczej sposobem patrzenia i rozumowania w sytuacji konfliktu norm. Wielu filozofów, począwszy od Kanta,
rozważało ten „moralny punkt widzenia”. Wyraża się on w sądzie moralnym, któremu przypisywane są pewne cechy formalne:
1. odwracalność – to branie pod uwagę interesów i punktów widzenia wszystkich osób i przez wszystkie osoby uczestniczące w konflikcie,
2. uniwersalność – zalecane postępowanie odnosi się do każdego
człowieka znajdującego się w podobnej sytuacji,
3. preskryptywność – oznacza, że powinność moralnych działań
niezależna jest od skłonności danej osoby czy też pragmatycznych rozważań.
Ze względu na powyższe cechy rozumowanie moralne w oparciu
o zasady etyczne może doprowadzić do ustalenia tego, co jest obiektywnie dobre lub złe. To ujęcie moralnego działania, szersze od wspomnianej koncepcji odpowiedzialności osobistej, wskazuje, że zachowanie moralne to takie, które jest zgodne z ustalonym przez zasady wyborem.
Wśród zasad etycznych wyodrębnionych przez filozofów Kohlberg
podkreśla zasadę sprawiedliwości Kanta i zasadę użyteczności Milla.
Pierwsza z nich jest zasadą szacunku dla ludzkiej godności i autonomii
(postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swojej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako
środka). Druga jest zasadą maksymalizacji ludzkiego szczęścia i dobrobytu oraz minimalizacji cierpień (jak najwięcej dobra dla jak największej
liczby osób)11.
11
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Model związku myślenia moralnego z działaniem według
Kohlberga
Analizując kohlbergowski model, przedstawiający związek myślenia z działaniem, należy pamiętać o podstawowym założeniu dokonanym przez Kohlberga, że sąd moralny jest warunkiem koniecznym zachowania moralnego. Sąd moralny, będący wyrazem myślenia jednostki
o konflikcie wartości, formułowany jest z perspektywy stadium. Każde
stadium w rozwoju myślenia o kwestiach moralnych reprezentuje specyficzne rozumienie moralności. Jednostka odczytuje i interpretuje moralny sens wartości oraz określa powinność moralną zgodnie z osiągniętym
poziomem rozwoju.
W swoim modelu związku myślenia moralnego z działaniem Kohlberg12 wyodrębnił 5 komponentów poznawczych, z których każdy pełni
odpowiednią funkcję psychologiczną (rysunek 1).

FUNKCJE

komponenty
poznawcze

I

II

III

IV

Interpretacja
sytuacji

Podjęcie
decyzji

Sądzenie
moralne

Pozamoralne
zdolności

Perspektywa
społeczna
uwzględniająca
stadium moralne

wybór
deontyczny

sąd
odpowiedzialności
lub powinności

kontrola „ego”
np. inteligencja
uwaga, odroczenie
gratyfikacji

działanie
moralne

typ moralny

Rys. 1. Model związku myślenia moralnego z działaniem13

L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development. Nature and Validity of Moral
Stages, Volume 1.
13 Opracowanie własne autorki na podst. L. Kohlberg, The Psychology of Moral
Development. Nature and Validity of Moral Stages, Volume 1, Harper & Row Publishers,
San Francisco 1981.
12
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Dwa główne komponenty to stadium, uwzględniające perspektywę
społeczną, i typ moralny. Według Kohlberga centralnym zagadnieniem
rozwoju moralnego jest rozwój sądów i argumentacji moralnych. Specyfika sądów moralnych polega na tym, że przyjmowane są w oparciu
o społeczny punkt widzenia, istnieją w kontekście wartości i są preskryptywne (to jest zalecają pewien sposób postępowania). Kohlberg
wyróżnił sześć stadiów zgrupowanych na trzech poziomach (podstawą
wyodrębnienia stadiów jest ich struktura, to jest swoisty dla każdego
stadium sposób myślenia). Kohlberg skłania się ku przyjęciu dwóch typów rozumowania moralnego: typ A – heteronomiczny i typ B – autonomiczny. Osoby reprezentujące typ B wydają sądy bardziej preskryptywne (zobowiązanie opiera się na nakazie sumienia i moralnej konieczności), odwracalne (ujmują perspektywy wielu osób) i uniwersalne (posiadają większy stopień ogólności) niż osoby reprezentujące typ A na
tym samym stadium.
Kolejne dwa komponenty poznawcze uwzględnione przez Kohlberga to sąd deontyczny i sąd o odpowiedzialności. Te dwa typy sądów
moralnych pełnią funkcję ogniw pośredniczących między myśleniem
a działaniem moralnym w prezentowanym modelu. Sąd deontyczny odnosi się do tego, że określone działanie jest dobre lub jest powinnością
moralną. Wywodzi się on z zasad etycznych lub norm moralnych (przykładem sądu deontycznego może być zastosowanie zasady szacunku dla
ludzi lub pragmatycznej zasady największego dobra). Sąd o odpowiedzialności wyraża zobowiązanie do działania w sposób, który uznano za
dobry lub za powinność moralną. Mówi o tym, dlaczego należy postąpić
tak, jak nakazuje sąd deontyczny, określa, w jakiej mierze to, co jest moralnie słuszne lub dobre, jest konieczne dla „ja”.
Kohlberg wyróżnia więc dwie fazy tworzenia sądów o realnej sytuacji, w której zachodzi konflikt norm. Pierwsza faza to sąd o moralnie
słusznym działaniu. Drugą fazę stanowi sąd o odpowiedzialności będący zatwierdzeniem wyboru. Przejście od sądu deontycznego i sądu
uznającego osobistą odpowiedzialność za działanie określone jako moralnie słuszne dokonuje się za pośrednictwem dążenia do wewnętrznej
spójności. Kohlberg uważa, że zgodność między myśleniem i działaniem
wzrasta w miarę, jak jednostka przechodzi do coraz wyższych stadiów
w rozumowaniu moralnym.
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W swoim modelu Kohlberg uwzględnia również fakt, że istotny
wpływ na to, czy osoba zachowa się w sposób, który uznaje za moralnie
właściwy, mogą mieć takie właściwości jak poziom inteligencji czy tolerancja na odroczenie gratyfikacji. Tego typu czynniki Kohlberg łączy
w jeden zespół i określa kontrolą ego. Wprawdzie sama inteligencja czy
tolerancja na odroczenie gratyfikacji nie stanowią specyficznie moralnych czynników, niemniej jednak mogą wpływać na zachowanie moralne jednostki w takim samym stopniu, w jakim wyznaczają wszelkie jej
zachowania. Od poziomu inteligencji może np. zależeć adekwatność
konstruowanego planu działania w stosunku do zamierzonego celu moralnego. Oba komponenty poznawcze, tzn. sąd o odpowiedzialności
i kontrola ego, stanowią psychologiczny odpowiednik opisywanej przez
filozofów „moralnej woli”.
Do propozycji Kohlberga nawiązuje wspomniany wcześniej elementowy model Resta14. Przypomnijmy, że dzięki wrażliwości moralnej
w toku pierwszego procesu dochodzi do uświadomienia sobie kwestii
moralnej w danej sytuacji społecznej. Drugi proces, dzięki rozumowaniu
moralnemu, przynosi rozwiązanie kwestii moralnej w postaci właściwego projektu działania w danej sytuacji, z punktu widzenia ideału moralnego. Wkładem trzeciego procesu staje się decyzja o podjęciu działania
moralnego wówczas, gdy motywacja moralna ma przewagę nad innymi
motywacjami działania w danej sytuacji społecznej. Realizacja wybranego sposobu działania, angażująca charakter moralny człowieka, siłę
„ego”, inteligencję i inne czynniki istotne dla rzeczywistego przeprowadzenia działania, to czwarty składnik procesów, dzięki którym dokonuje
się działanie moralne.
Model Kohlberga nie wyjaśnia w pełni związku myślenie – działanie moralne, co było powodem wielu uwag krytycznych. Niektórzy badacze rozwoju moralnego uważają, że stanowisko Kohlberga jest zbyt
abstrakcyjne i przez to zawężone, a sam autor rozważa myślenie moralne w oderwaniu od wcześniejszych doświadczeń jednostki oraz interpersonalnego i sytuacyjnego kontekstu. Kolejna uwaga dotyczy powiązań między sądem deontycznym i sądem o odpowiedzialności. Kohlberg
nie wyjaśnia, jakie relacje zachodzą między tymi dwoma typami sądów
14

J. Rest, Morality, w: Handbook of Child Psychology, dz. cyt.
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moralnych, czy chodzi tylko o współwystępowanie, czy też są one powiązane głębiej. Powyższe uwagi nie kwestionują bynajmniej wartości
proponowanego przez Kohlberga modelu. Fakt, iż wiele kwestii pozostaje nadal otwartych, sugeruje raczej potrzebę dalszych badań.
Reasumując nasze rozważania, rozwój moralny w tradycji postpiagetowskiej pojmowany jest jako proces zachodzący równocześnie
w dwóch sferach: myślenia o kwestiach moralnych i zachowania jednostki. Końcowym punktem owego rozwoju jest dojrzałość moralna,
osiągana przez jednostkę wówczas, gdy myślenie moralne skłania ją do
moralnego działania.
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FROM MORAL THINKING TO ACTION
The issue of the relationship between thought and moral action has been a topic
of reflection for teachers, psychologists and philosophers for many years. The fundamental question is whether or not there is a relationship between moral thinking
and moral behaviour and, if there is one, what its nature is. The current positions on
this issue can be summarised as three views. The first view assumes that there is no
relationship between thinking and action (as claimed by Grinder); hence the common
suggestion that moral thinking and moral behaviour should be studied as two separate systems. The second position, as represented by Piaget, refers to his general
proposition that moral thinking originates in action.
Those supporting Piaget’s position stress that thinking is genetically secondary
and is derived from action. The third position, which represents views held by Kohlberg and Rest, considers moral thinking and action as processes interrelated to each
other and interpenetrating each other. The aim of this paper is to look at moral development construed as a process occurring in two areas: that of thinking about
moral issues and that of the behaviour of an individual.
Translated by Anna Ziółkowska

Kazimiera Joanna Wawrzynów
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

CZAS I TWÓRCZE SPOWOLNIENIE
W EDUKACJI INSPIRUJĄCEJ ROZWÓJ MORALNY
Wprowadzenie
Współczesna europejska edukacja moralna jest konfrontowana z nowymi pytaniami i problemami. Świat żyje w atmosferze ogromnego
przyspieszenia, a zarazem kurczenia się czasu i zmniejszania przestrzeni1. W coraz dynamiczniej rozwijających się społeczeństwach medialnych
ludzie jednak poszukują miejsc, gdzie można zwolnić i odkryć „sens tego, co nieskończone”2.
Zatem wychowanie realizowane w rodzinie, przedszkolu, szkole i parafii wymaga świadomości tej nowej sytuacji. Dzisiejsza edukacja musi
uwzględniać tę problematykę, tak aby młodzi ludzie dojrzewając, mogli
odkrywać swoją tożsamość i dzięki temu konstruktywnie przyczyniać się
do budowania wzajemnych relacji w duchu Ewangelii3.
Bez wątpienia istnieje związek między kształceniem a czasem4. W tym
kontekście powstają jednak pytania: Jak oddziałują społeczne przemiany
struktur czasu na indywidualny rozwój człowieka? Jak zmienia się
kształcenie w warunkach wzrastającego przyspieszenia i czasowego
sprężenia? Jak wpływa tempo współczesnej cywilizacji na jakość procesów kształcenia?
Kultura edukacji, która czerpie z chrześcijańskiej koncepcji czasu,
jest obszarem spowolnienia i pogłębienia oraz doświadczenia czasu
i przestrzeni. Może ona rozszerzyć tę przestrzeń i nadać jej głębię egzystencjalną poprzez otwieranie nowych perspektyw.
Por. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń,
Kraków 1998; Z. Melosik, Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, „Teraźniejszość –
Człowiek – Edukacja” 2000, nr specjalny, s. 150 i nast.
2 W. Gräb, Sinn fürs Unendliche. Religion in der Mediengesellschaft, Gütersloh 2002,
s. 167.
3 E. Groß, Religiöse Erziehung in Zukunft. Religionspädagogik im Europäischen Haus,
Münster 2003, s. 1.
4 Por. R. Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, Darmstadt 2008, s. 117 n.
1
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W niniejszym artykule rozważamy zagadnienie czasu i jego spowolnienia w procesie edukacji jako podstawę rozwoju postrzegania i refleksyjności. Te dwie umiejętności stanowią bowiem nieodzowny warunek
kształtowania tożsamości i postawy moralnej. Po wprowadzeniu w zagadnienie aktualnej problematyki doświadczania czasu w naszej cywilizacji przedstawiamy krótko współczesny stan badań nad obecnym dziś
rozumieniem czasu kształcenia. Natomiast w jaki sposób edukację szkolną można przedstawić jako „spowolnienie”, które wpływa na kształtowanie czasu życia, prezentuję na przykładzie Federico Felliniego i jego
kultury filmowej. Obecny w niej potencjał oddziaływania estetyki na postrzeganie i refleksyjność człowieka oraz płynące stąd inspiracje dla rozwoju procesów spowolnienia w kształceniu dzieci i młodzieży wydają się
być cenne dla omawianego zagadnienia kultury spowolniania w klasie
szkolnej, zawartego w propozycji pracy z obrazem Aleksieja Jawleńskiego. Temat ten zamyka moje rozważania nad wpływem estetycznej kultury spowolnienia na rozwój tożsamości współczesnego człowieka w kontekście świadomej formacji postawy moralnej.

1.

Czas i współczesne podejście do niego

Od XVIII wieku ukierunkowanie na przyszłość i wiara w postęp
przygotowywały przyspieszenie czasu. Akceleracja życia wyraża się na
różne sposoby, jako pośpiech lub sugestia nieskończonych możliwości,
czy jako strata albo bezradność i brak orientacji, a zatem jako zubożenie
zdolności postrzegania. Wobec siły przyspieszenia maleje potrzeba powolności. W takim porządku czasu ludzie stają się ofiarami neurotycznych zaburzeń postaw5.
Procesy kształcenia, uczenia się i profesjonalizacji łączą się więc
z kwestią czasu6. Problem ten jest jednak najczęściej rozpatrywany
w aspekcie ekonomicznym, chociaż naprawdę istotne dla ekonomii pracy
uczestników kształcenia jest odpowiedzialne wykorzystanie czasu. Zasadniczą sprawą organizacji szkoły staje się więc zarządzanie czasem roA. Dörpinghaus, I.K. Uphoff, Die Abschaffung der Zeit. Wie Bildung erfolgreich
verhindert wird, Darmstadt 2012, s. 14 i nast.
6 Por. A. Hinz, Zeit als Bildungsaufgabe in theologischer Perspektive, Münster 2003;
Ch. Haep, Zeit und Bildung. Elemente einer christlichen Bildungskultur, Stuttgart 2007.
5
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zumiane jako wspólne zadanie nauczycieli i uczniów. Gospodarowanie
czasem uczenia się uwzględnia podobne aspekty jak administrowanie
czasem pracy w innowacyjnych zakładach produkcyjnych. Należą do
nich: zdolność przystosowania się do tempa wyznaczonego przez cele
i umiejętność delegowania odpowiedzialności, praca w zespole, kierowanie sobą, planowanie i bieżąca optymalizacja7. Koncentrowanie szczególnej uwagi na możliwości produkcyjnej człowieka prowadzi ostatecznie do wątpliwego związku między ekonomią a procesem kształcenia
i sprawia, że przelicza się „czas kształcenia” na zysk przemysłowy8.
Czas, a zwłaszcza czas uczenia się, jest tu rozumiany jako wielkość kontrolowana przez ludzi, należy do „zarządzania”, a jego początek i koniec
leży w gestii człowieka.
Święty Augustyn powiada, iż wie, czym jest czas w sposób niewerbalny, ale nie wie, gdy ma ująć ten fenomen w słowa: „Czymże więc jest
czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”9. To pytanie o czas jest ciągle podejmowane na nowo.
I tak współcześnie na przykład M. Merleau-Ponty w Fenomenologii percepcji wskazuje na powiązanie czasu i ciała, gdy pisze, że nie jest ono
przedmiotem ludzkiej wiedzy, lecz wymiarem naszego cielesnego byciaku-światu10. Jeśli rozważa się czas z punktu widzenia człowieka, to wymyka się on nam jako wielkość niezależna od człowieka i jego doświadczeń.
Wielkie znaczenie dla rozumienia życia ma dostrzeżenie teologii
czasu, a w niej różnicy pomiędzy chronos i kairos. „W chrześcijaństwie
czas ma podstawowe znaczenie”11.

A. Dörpinghaus, Bildung als Verzögerung. Über Zeitstrukturen von Bildungs- und
Professionalisierungsprozessen, PR (Frankfurt) 59, 2005, s. 563.
8 Por. Wie viel Bildung brauchen wir? Humankapital in Deutschland und seine Erträge, red. Alfred Herrhausen, Gesellschaft für internationalen Dialog, Frankfurt am
Main 2002.
9 Św. Augustyn, Wyznania (XI, 14), tłum. Z. Kubiak, Kraków 2007.
10 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001, s. 472; por. także
J. Kwapis, Der beschleunigte Körper. Die Thesen Paul Virilios im pädagogischen Kontext
und ein Beitrag zur Diskussion der Zeit in der Pädagogik, Berlin 2002,
11 Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente, Poznań 1994, nr 10; Ch. Haep, dz. cyt.,
s. 186 i nast.
7
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Nasze rozważania nie koncentrują się jednak na istocie czasu, lecz na
jego aspekcie edukacyjnym. Działania człowieka wpływają na jego stosunek do czasu, co wpisuje się w przedrefleksyjny cielesny i przedmiotowy horyzont doświadczenia12. Praktyka zatem jest odpowiedzią na
czas życia i ślady, jakie w nim pozostawia. W tym właśnie sensie Seneka
ukazuje troskę o siebie w procesie kształtowania życia jako stosunek do
czasu13. To „staranie o siebie” jest możliwe dzięki spowolnieniu czasu,
które umożliwia wejście w relacje z nim.

2.

Uczenie się uwagi przez twórcze spowolnienie14

W centrum dydaktyki religii znajduje się rozwój postawy czujności,
a także zainteresowanie się tym, co na zewnątrz i wewnątrz nadaje życiu
znaczenie, co pomaga, a co w tym przeszkadza. Tym, co jest dane i co jest
zadane, co należy uznać za wartościowe, a co zmienić. Braki w postrzeganiu wpływają na zubożenie relacji interpersonalnych w konkretnych
spotkaniach ze światem i z sobą samym. Powodują nawet brak rozpoznawania własnych zdolności postrzegania oraz ich ograniczeń. Niedostatek zdolności postrzegania prowadzi do osłabienia wyobraźni i fantazji. Dlatego w procesie edukacji należy rozwijać postrzeganie, a to, co je
blokuje, dostrzegać i przezwyciężać.
Rozwój zdolności postrzegania stoi w opozycji do „niszczenia refleksyjnej czujności”15, nadmiernego dystansowania się oraz nieczułości
w czasach pobudzających konsumpcyjne postawy, których zasadą jest
krótkofalowe zadowolenie i zaciekawienie bodźcami estetycznymi. Ta
anestetyka16 sprawia, że człowiek staje się niezdolny do kontaktu z innymi i pozbawiony uczuć. Często więc potrzebne byłoby przerwanie
Por. K. Meyer-Drawe, Lernen als Erfahrung, „Zeitschrift für Erziehungswissenschaft” 2003, nr 4, s. 505–514.
13 Por. L.A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, t. 6, Księga pierwsza, Warszawa
2010.
14 Por. G. Hilger, Für eine religionspädagogische Entdeckung der Langsamkeit, w: Religionsunterricht im Abseits?, red. G. Hilger, G. Reilly, München 1993, s. 261–270.
15 H. Rumpf, Anfängliche Aufmerksamkeit: Was sollen Lehrer können? Was sollen
Lehrer lernen?, „Pädagogik” 1992, nr 9, s. 28.
16 Termin pochodzi od W. Welscha; por. tenże, Ästhetisches Denken, Stuttgart
31993, s. 9–40.
12
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„obcym spojrzeniem”17 przyzwyczajeń w postrzeganiu, po to aby w ogóle możliwe stało się postrzeganie zarówno tego, co dobrze znane, jak i
tego, co obce jego specyfice, by w ten sposób uczyć się dystansowania się
od tzw. szybkiej konsumpcji. To zakłada jednak rzeczywiste otwarcie się
na spostrzeżenia. Trzeba pozwolić, by robiły one wrażenie, i znaleźć czas
na to, co stawia opór, bo okazuje się nowym, zarówno w tym, co bliskie,
jak i w tym, co nieznane. Czasem coś musi stać się obce, aby możliwe było dostrzeżenie jego osobliwości18. Takie nastawienie wzmocni postrzeganie, umożliwi komunikację i uczyni wrażliwym na to, co jest, co mogłoby nastąpić, a także na potrzebę zmiany.
Szkoła również podlega przyspieszeniu współczesności. „To, co
wymaga trwania, trwa zbyt długo. To, co zawsze zajmuje czas, zajmuje
zbyt wiele czasu. Fakt, że działania potrzebują czasu, jest dziś rozumiany
jako strata czasu. Niezależnie od tego, jak krótko trwałyby one, nigdy nie
są one wystarczająco krótkie”19. Powolność w uczeniu się sprzeciwia się
tej zasadzie. Wymaganie spowolnienia w procesie kształcenia nawiązuje
do klasycznego i prowokującego sensu słowa „szkoła”. Pochodzi ono od
schola, względnie schale, co oznacza miejsce spokoju, rozważania i zatrzymania się. F. Bohnsack widzi szansę odnowy kształcenia przez
„zwrócenie się w kierunku pierwotnego znaczenia ‘szkoły’ jako przestrzeni spokoju i refleksji”20. Jeśli szkoła w dzisiejszych czasach ma służyć
budowaniu tożsamości, potrzebuje zatrzymania się, spokojnej refleksji
i spowolnienia. To wspiera rozwój zdolności uczniów do wewnętrznej
wolności, do udziału w procesie podejmowania decyzji i solidarności.
Spowolnienie potrzebuje kultury szkolnej, która ma czas, pozostawia go,
17

H. Rumpf, Mit fremdem Blick. Stücke gegen die Verbiederung der Welt, Weinheim

1986.
Por. D. Zilleßen, U. Gerber, Und der König stieg herab von seinem Thron. Das Unterrichtskonzept Religion elementar, Frankfurt am Main 1997.
19 G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München 1980, s. 338, cyt.za:
H. Rumpf, Anfängliche Aufmerksamkeit, s. 27.
20 F. Bohnsack, Veränderte Jugend – veränderte Schule? w: F. Bohnsack, K.E. Nipkow, Verfehlt die Schule die Jugendlichen und die allgemeine Bildung?, Münster 1991, s. 48;
M. Scharer, Begegnungen Raum geben. Kommunikatives Lernen als Dienst in Gemeinde,
Schule und Erwachsenenbildung, Mainz 1995, s. 33; por. C. Rehle, Gelebte Räume. Erfahrungsräume und Zeiträume. Eine Studie zur Pädagogischen Anthropologie mit historischen
und systematischen Beispielen, Frankfurt am Main 1998, s. 172–175.
18
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i która – nawet stawiając opór i ustanawiając bariery – aktywnie tworzy
przestrzenie czasowe dla spowolnionego uczenia się. Uczenie się kształcące w tym sensie nie powinno ulegać pokusom najkrótszych i najszybszych dróg. To, co stawia opór, powinno także rozwijać zdolność postrzegania tego, co obce i wywołujące zaskoczenie, a także dostrzegania
obcych i innych.
Nauka religii w szkole może zyskać prawdziwie diakonijny charakter, jeśli przyczyni się do wprowadzenia takiej ludzkiej kultury uczenia
się. Charakteryzuje się ona także umiejętnością trwania, bycia w ciszy,
podejmowania refleksji i zadumy, powstrzymywania się przed udzielaniem zbyt szybkich odpowiedzi i znajdowaniem łatwych rozwiązań,
ochroną obcości i ciągle na nowo podejmowanym poszukiwaniem możliwości przekazywania szczególnych treści uczenia się oraz zaangażowaniem w te treści zmysłów czy uczuć.
Dydaktyka spowolnienia podnosi jakość, gdy inspiruje do wyostrzenia uwagi, wyobraźni, fantazji i motywacji, by krytycznie rozpatrywać hierarchię prawd codziennych. Uczenie się jest twórcze, jeśli potrafi zachwiać i burzyć sprawdzone wzorce postrzegania. Gdy zaś służy
budowaniu postawy moralnej i otwiera człowieka na zaangażowanie w
akt wiary, włączając w ten proces jego sferę zmysłową, oddziałuje integrująco. Dlatego wielu pedagogów religii optuje dziś za uczeniem się
powolności i zaleca w nauczaniu szkolnym postawę czynnego przyjęcia
twórczego spowolnienia w postrzeganiu, myśleniu, opracowywaniu
i reagowaniu, uważając, że zwłaszcza nauczanie religii może stanowić w
szkole rodzaj strefy buforowej dla tej nowej kultury spowolnienia, podkreślającej wagę refleksyjnego kształcenia. Taki styl uczenia się, nazywany przez R. Englerta „twórczą pauzą”, jest konieczny w szkole poruszającej się „drogami szybkiego ruchu”21. Wydaje się jednak, że nasze szkoły
obawiają się powolności, ponieważ jest ona kojarzona z niebezpieczeństwem zastoju. Chyba nic bardziej nie przeciwstawia się regułom codzienności szkolnej niż świadome i chciane spowolnienie. Bowiem w codzienności szkolnej wszystko przebiega bardzo szybko, a świadome i zamierzone spowolnienie przeszkadzałoby jej zwykłemu „funkcjonowaniu”.

21

Por. H. Rumpf, Mit fremdem Blick, s. 101 i nast.
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Englert uważa „twórczą przerwę” za pierwsze i podstawowe zadanie edukacyjne22. Podkreśla on potrzebę doświadczania jako ważne dla
ucznia źródło wiedzy. Z nowości czyni cezurę dotychczasowego sposobu
postrzegania i działania dzięki zorientowaniu się na „zatrzymanie” w
wizji tego, co nowe23, ale wskazuje także na konieczność późniejszej krytycznej analizy tych faktycznie określających życie ludzkie „hierarchii
prawd życia codziennego”24. Zdaniem G. Hilgera zamierzone spowolnienie procesów uczenia się w edukacji religijnej może stanowić konstruktywny przyczynek do owej prowokacji „twórczej pauzy”, którą nazywa on za J.B. Metzem „najkrótszą definicją religii”25. Takie nauczanie
i uczenie się wzmacnia motywację religijną i uwrażliwia na potrzebę postrzegania i estetyki w edukacji moralnej. Posługując się językiem ekonomii celów uczenia się, Hilger twierdzi, że spowolnienie w procesie nauczania i uczenia się jest ostatecznie efektywniejsze i bardziej twórcze niż
nauczanie i uczenie się, które chce osiągnąć możliwie wiele i szybko bezpośrednio i bez nakładu sił. Nie tylko „mniej może być więcej”, także
„wolniej może oznaczać więcej”26. Efektywne w sensie uczenia się religijnego jest także to, co otwiera ludzi na nowość, na postrzeganie tego, co
obce i niespodziewane. Oczekiwanie, spokój, pauzy mogą być twórcze.
O tym mówi przecież hymn o stworzeniu (por. Rdz 1,1-2,4a), gdy opiewa
odpoczynek i spokój Stworzyciela w siódmym dniu, jako szczytowy
punkt i cel stworzenia. „Szabat”27 pochodzi przecież od czasownika, który znaczy „przerwać, zaprzestać, wypocząć”. Wypoczynek szabatowy
przerywa linearne rozumienie czasu, rytmizuje czas, aby człowiek i stworzenie mogli odnaleźć się w sobie i w Bogu. Lekcje religii mogłyby chyba
niekiedy być czasem, który pozwalałby na odczucie dobroczynnego
R. Englert, Glaubensgeschichte als Bildungsprozess. Versuch einer religionspädagogischen Kairologie, München 1985, s. 392 i nast.
23 Tamże s. 482 i nast.
24 Tamże s. 480.
25 Por. także J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1977, s. 150;
G. Bitter, Spiritualität im Religionsunterricht, „unterwegs” 1992, nr 4, s. 1 i nast.
26 G. Hilger, Wahrnehmung und Verlangsamung als religionsdidaktische Kategorien.
Überlegungen zu einer ästhetisch inspirierten Religionsdidaktik, w: Religionspädagogik und
Phänomenologie. Von der empirischen Wendung zur Lebenswelt, red. H.-G. Heimbrock,
Weinheim 1998, s. 156.
27 Por. Jan Paweł II, Dies Domini, Poznań 1998, nr 60.
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i uzdrawiającego działania szabatu. Szabat jest wydarzeniem doczesnego
przeżywania wieczności, wieczność zaś będzie kontynuacją określonych
wartości istniejących już w strukturze obecnego czasu28.
Twórczym nazywamy takie spowolnienie, które umożliwia powstawanie nowych oraz innych spostrzeżeń i doświadczeń, a także toruje drogi uczenia się (inne niż „drogi szybkiego ruchu”), ponieważ spowolnienie w uczeniu się, w rozumieniu całościowym, może być wysoce
aktywne. Powolność bowiem nie jest tylko przyznanym czasem – w sensie wspaniałomyślnej zgody na zróżnicowane tempo uczenia się poszczególnych uczniów. Twórcze spowolnienie inspiruje do robienia
przerw na szybkich drogach uczenia się. Przy czym nie chodzi tylko
o pewien trend krytyki kultury występujący przeciw zbytniej powierzchowności, zmienności, ślepocie postrzegania lub jednowymiarowości,
na które chronicznie cierpi szkolne uczenie się z jego „dydaktykami
przyspieszenia”29. Chodzi tu o uczenie się integralne, angażujące możliwie całego człowieka, wymagające pełniejszego włączenia zmysłów,
o bardziej sensowne nauczanie i uczenie się jako warunek rozwoju tożsamości i całościowego kształcenia uczniów, ostatecznie zaś o wprowadzenie takiej kompetencji estetycznej, która jest otwarta na integralne
podejście do wiary30.
Także doświadczenie wspólnoty, spotkania i zaufania wymaga czasu. Kształcenie, odbywające się często w pośpiechu, zostało zdominowane przez to, co nazywamy „dromokracją”. P. Virilio, francuski socjolog
i urbanista, teoretyk kultury i społeczeństwa, zwraca uwagę na znaczenie
spowolnienia dla ludzkości, a przez wnikliwe analizy zjawiska „dromo

Por. P. Liszka, Wpływ nauki o czasie na refleksje teologiczną. Wpływ koncepcji czasu
na refleksję teologiczną, Wrocław – Warszawa 1992.
28 H. Weinrich, Von der Langeweile des Sprachunterrichts, „Zeitschrift für Pädagogik” 1981, nr 27, s. 169–186.
29 H. Weinrich, dz. cyt.
30 Por. J. Werbick, Theologische Ästhetik nach dem Ende der Kunst, „Religionspädagogische Blätter” 1992, nr 30, s. 19–29.
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logii”31 ukazuje obecne przyspieszone tempo jako wręcz apokaliptyczne
zagrożenie dla naszej cywilizacji32.
Twórcze spowolnienie uczenia się i nauczania religijnego jest więc
warunkiem wstępnym integralnego wychowania, bez nich trudno mówić
o czujnym postrzeganiu jako postawie poznającego podmiotu i o kształtowaniu postawy moralnej. Spowolnienie jest procesem aktywnym, ponieważ zatrzymanie się i zaangażowanie w sprawę wymaga skierowania
się przeciwko prądowi czasu. Jeśli postrzeganie zmysłowe chce stać się
refleksją estetyczną, to podmiot musi się uwolnić od presji czasu, aby
móc się spokojnie zagłębić w ten przedmiot.
Paradoksalnie, w trwającej powolności rzadko dochodzi do nudy,
a czasami nawet zyskuje się zaskakujące doświadczenia sensu. Religijnopedagogiczne znaczenie spowolnionej kultury uczenia się nie polega
jednak tylko na tym, że dzięki zdolności postrzegania sensownej rzeczywistości powstaje szansa na uwolnienie od zbyt banalnych wzorców postrzegania i na zwrócenie się w kierunku odnowionych fantazji, które są
otwarte także na postrzeganie Innego. Stąd też religijno-pedagogiczne
postrzeganie rzeczywistości wypełnionej sensem musi ukazać tę rzeczywistość w prawdziwym świetle33.
Twórcze spowolnienie prowokuje tu do zejścia z bezproblemowych
oraz zbyt szybkich dróg i stworzenia koncepcji całościowo i sensownie
wypełnionego czasu uczenia się oraz rozwoju kompetencji estetycznej,
otwartej na integralność w przeżywaniu aktu wiary. Jeśli w wychowaniu
ważne jest doświadczenie wspólnoty, przeżywanie spotkań i zaufania, to
trzeba przeznaczyć na to czas. Twórcze spowolnienie może stać się warunkiem wstępnym do otwarcia się na innych, obcych, i na to, co nowe34.
Paul Virilio nadaje nauce o szybkości nazwę „dromologia”. Jest on przekonany o kluczowym charakterze zagadnienia szybkości, która staje się podstawą zrozumienia zjawisk i procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.
32 Por. P. Virilio, Der negative Horizont. Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung,
München 1989.
33 Por. D. Zilleßen, Religionspädagogische Lernwege der Wahrnehmung, w: Praktischtheologische Hermeneutik. Ansätze – Anregungen- Aufgaben, red. D. Zilleßen i in., Rheinbach-Merzbach 1991, s. 62.
34 Por. G. Hilger, Ästhetisches Lernen, w: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium Ausbildung und Beruf, red. G. Hilger, S. Leimgruber, H.-G. Ziebertz, München
42007, s. 315 i nast.
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Tylko ten, kto się czegoś spodziewa, może oczekiwać i pozwolić na zbliżenie się tego, co nowe i obce. Ukształtowana wrażliwość na spowolnienie procesów uczenia się tworzy przestrzeń na milczenie jako formę aktywności własnej i na zatrzymanie się w strumieniu doświadczeń jako
drogę doświadczenia wewnętrznego. Także spowolnione spotkania
z przedmiotami uzyskane przez ćwiczenia wąchania, dotykania, słuchania i patrzenia, przez zagłębienie się w dźwięki, przedmioty i obrazy,
mogłyby być znakiem tego chcianego spowolnienia. Wymagają bowiem
pokoju wewnętrznego i aktywnego zatrzymania się. To zaś oznacza rezygnację z obfitości materiału i z jednostronnej hermeneutyki przekazu,
która w krótkim czasie próbuje przekazać zbyt wiele materiału osobom
uczącym się. To z kolei, raz jeszcze podkreślam, znaczy nie tylko, że
„mniej może być więcej”, lecz także że i „wolniej może być więcej”. Czekanie, spokój, refleksja, wolne chwile w znacznej mierze są twórczymi
elementami kształcenia religijnego.

3.

Przykłady realizacji spowolnienia w nauczaniu

Zaprezentowane wyżej wyniki badań relacji między czasem a kształceniem i wpływem czasu na integralny rozwój człowieka wskazują na
nieodzowność twórczego spowolnienia w procesie edukacji. Kontakt
z dziełami kultury oraz ich twórcami powinien dostarczać nauczycielowi
inspiracji estetycznych35 do kształtowania twórczych modeli dydaktycznych. W ostatnim etapie niniejszego studium spróbuję więc przedstawić
analogię między dziełem artysty a twórczością pedagogiczną nauczyciela
troszczącego się o estetyczne kształtowanie czasu.
Tak Federico Fellini, jak i Aleksiej Jawleński w głębi ich twórczego
spowolnienia dzielą się z odbiorcą doświadczeniem aisthesis, poesis i katharsis. Kształcenie estetyczne bowiem wiąże się z doświadczeniem
wspierania zdolności postrzegania: i to zarówno tego, co bliskie, jak i tego, co obce, oraz z wyobrażeniem tego, co możliwe. Umacnia ono
w człowieku zdolność współkształtowania życia i świata, jak i swojej rePor. K.J. Wawrzynów, Od estetyki do moralności. W poszukiwaniu estetycznego
klucza do kształtowania sprawności moralnych, w: Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
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ligijności, a wierze nadaje integralną postać. Człowiek jako istota postrzegająca zmysłami nie może na drodze pozazmysłowej znaleźć drogi
do wiary. Do tego potrzeba bowiem elementarnej wrażliwości na religijny wymiar rzeczywistości. Pomocą może stać się tu nowa kultura uczenia się, która – co znowu podkreślam – świadomie schodzi ze zbyt gładkich i zbyt szybkich dróg uczenia się. Lekcję religii należy więc także
uważać za miejsce „twórczego spowolnienia”. Nauczanie religii może
stać się szkołą postrzegania, która wspiera skupienie na religijnym wymiarze doświadczenia zmysłowego. Chodzi tu zawsze o taką kulturę
uczenia się, która akcentuje potrzebę zaangażowania w proces postrzegania, wymaga zajęcia stanowiska i pobudza do tego, by swoim spostrzeżeniom i wypowiedziom dać jakiś wyraz i nadać im postać.
3.1. „Zasada Felliniego”36 w nauczaniu szkolnym

Twórczość filmowa i teatralna mogą mieć duże znaczenie dla szkoły,
dla procesów nauczania i uczenia się. Od dawna przyjmuje się w dydaktyce, że między logiką działania reżysera a logiką działania nauczyciela
istnieje szczególna bliskość37. Można to ukazać na przykładzie twórczości
F. Felliniego, zarówno w odniesieniu do dydaktyki w ogóle, jak i wychowania moralnego w szczególny sposób. Fellini w swoich filmach jest
zainteresowany „światem wewnętrznym” człowieka, uważając, że bez
niego „świat zewnętrzny” nie jest zrozumiały: „Człowiek jest nie tylko
społeczną (...), lecz także boską [istotą]”38.
Wrażliwość na poszukiwanie głębokich pokładów rzeczywistości
F. Fellini jest uważany za jednego z najbardziej znaczących reżyserów XX wieku. G. Simenon mówi, że jest on nie tylko wielkim reżyserem,
ale i prawdziwym mistrzem, a jego twórczość nazywa „kinem mężczyzny, który wszystkimi dostępnymi środkami (...) komunikuje człowieczeństwo i koszmary, które w nim kipią”39. Analizowanie dzieła Felliniego odsłoni to, co w jego twórczości jest szczególnie ważne dla edukacji,
która zmierza w kierunku fundamentalnych pytań egzystencjalnych, do
H. Schmid, Unterrichtsvorbereitung – eine Kunst. Ein Leitfaden für den Religionsunterricht, München 2008, s.7–20.
37 G. Hausmann, Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts, Heidelberg 1959.
38 F. Fellini, Aufsätze und Notizen, Zürich 1981, s. 195.
39 T. Kezich, Fellini, Zürich 1989, s. 667.
36
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odkrycia pokładów „tego, co bezwarunkowe”, do poziomu religii i wiary. Fellini interesuje się tym „wszystkim, co człowiek niesie w sobie”40.
Film jest dla niego sztuką przenikania głębszej rzeczywistości, mikroskopem odsłaniającym prawdę wewnętrzną”41. „Reżyser chce pokazać, co
ukrywa się za zewnętrzną warstwą rzeczy i ludzi”42. To rzeczywistość
duchowa, metafizyczna, a przede wszystkim tajemnica, misterium: „Tajemnice są dla mnie wielkie. Nie przez rozum, określone linie pędu życia,
lecz przez tajemnice człowiek niesie w sobie, miłość, zbawienie...”43. Tajemnice wyrażają się w sferze jego marzeń i fantazji, symboli i obrazów
archetypicznych, w języku poezji, baśni i mitów: „w centrum następujących po sobie upoetycznień rzeczywistości mieszka moje rozumienie Boga, klucz do wszystkich tajemnic”44.
Pedagog religii G. Lange zaproponował w latach siedemdziesiątych
XX wieku model warstwowy nauczania religii. Uwzględnia w nim trzy
płaszczyzny: bezpośrednio postrzegalną lub empiryczną (x), religijną (y)
i płaszczyznę wiary (z)45. W modelu tym dokonuje on wrażliwej interpretacji obrazu i tekstu46. W konkretnych obrazach i tekstach otwierają się
pokłady głębi, nie w planie nauczania czy w temacie lekcji.
Podobnie przemawia twórczość Felliniego. Jemu ciągle chodzi o to,
co konkretne, a swoje zaangażowanie w działanie praktyczne nazwa
„mistyką praktyki”47, a to przecież może stanowić inspirację dla sztuki
praktycznego nauczania w szkole, zwłaszcza zaś dla nauczania religii.
W swojej twórczości Fellini nie trzyma się żadnego szczególnego systemu, istotne jest „tylko jedno: być wrażliwym (...). Moim jedynym przewodnikiem jest wrażliwość, otwartość”48. Podczas realizacji filmów świaF. Tornabene, Federico Fellini, Berlin 1990, s. 33.
Tamże, s. 128.
42 F. Fellini, Aufsätze und Notizen, s. 195.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 G. Lange, Religion und Glaube. Erwägungen zum Gegenstand des Religionsunterrichts, „Katechetische Blätter” 1974, nr 12, s. 733–750.
46 G. Lange, Kunst zur Bibel. 32 Bildinterpretationen, München 1988; tenże, Bilder
zum Glauben. Christliche Kunst verstehen lernen, München 2002.
47 F. Fellini, Aufsätze und Notizen, s. 134.
48 F. Fellini, Ich bin ein großer Lügner. Ein Gespräch mit Damien Pettigrew, Frankfurt
1995, s. 103.
40
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domie otwiera się na ludzi, twarze, sprawy, środowisko, na sytuacje, które się pojawiają: „Trzeba mieć ten dar, dania sobie czasu, aby zgłębić
najmniejsze szczegóły: sposób, w jaki jeden pali papierosa, inny chodzi...
Każdy detal otwiera jakiś świat. Z dziury wystaje ogonek, gdy się to dostrzega, pojawia się słoń”49. Oto otwarte i ciekawe spojrzenie, zarówno na
całość, jak i na niuanse ukryte pod powierzchownością codzienności.
W ciągle nowych sformułowaniach i zwrotach opisuje Fellini tę postawę:
obserwować, odkrywać, być uważnym, wsłuchiwać się, podążać za tym,
czego wymaga film, nie przyspieszać, przeczekać, być otwartym: „Podejmuję te moje historie, aby doświadczyć, co one mi opowiedzą50. W
filmie Roma (1972) miasto, w którym on żyje i pracuje, staje się metaforą
pomagającą zrozumieć rzeczywistość. Fellini odwraca zdanie, w którym
Hugo von Hofmannsthal ukazuje zadanie poezji: „Trzeba ukrywać głębię. Gdzie? Na powierzchni”51. Głębia jest dla niego po prostu wyrazem
rzeczywistości, którą człowiek sobie uświadamia, gdy z podziwem
otwiera się na nią.
Dominacja racjonalności w szkole
Przedstawiona tu zadziwiająca wrażliwość i otwartość wyraźnie
kontrastuje z rzeczywistym traktowaniem wielu spraw w procesie
kształcenia. W realiach szkolnych uczenie się najczęściej bywa środkiem
do osiągania ustalonych celów i realizacji zamierzeń. Racjonalnemu postrzeganiu rzeczywistości nastawionemu na cel wystarczy szybki rzut
oka, ponieważ szuka ono wyłącznie tego, co chce znaleźć. Takie podejście nie wymaga czasu ani zatrzymania się. Tekst nie stanowi tu tajemnicy, która chce powiedzieć coś, co dotąd w ogóle nie było kwestionowane
ani poddawane refleksji. Nie zna zaciekawienia ani zdumienia. Wrażliwe
postrzeganie i spowolnienie natomiast umożliwiają dostęp do głębszych
warstw rzeczywistości. Trzeba dać sobie czas i dokładnie przyjrzeć się
rzeczywistości, by odkrywać szczegóły, które są niepozornym kluczem
do ukrytego świata. Wzorzec racjonalnej celowości upowszechnił się jednak w szkolnym nauczaniu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Przeniknął tak głęboko do nauczania, stał się tak oczywiFederico Fellini, Aufsätze und Notizen, s. 135.
Por. tamże, s. 134.
51 H. v. Hofmannsthal, Buch der Freunde, w: Gesammelte Werke, t. 10, Reden und
Aufsätze III, Frankfurt am Main 1980, s. 268.
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sty, że najczęściej tego nie dostrzegamy. Racjonalność nastawiona na cel
powinna wprawdzie doświadczyć relatywizacji poprzez zastosowanie
„otwartych form nauczania”, „zorientowania na proces” i modeli
„kształcenia estetycznego”52, ale tylko w teorii.
Film jest jak podróż
Podróżowanie żyje czasem, znalezieniem czasu i gotowością na to,
by dać się zaskoczyć. Fellini próbował podczas kręcenia swoich filmów
tworzyć atmosferę wędrówki, aby połączyć celowość z wrażliwością. Było to bardzo ważne w twórczym procesie powstawania jego filmów.
Ukierunkowanie i wrażliwość tworzą zasadnicze momenty tej zasady
działania. Obydwa momenty nie są identyczne; w pewien sposób są nawet sprzeczne ze sobą. Ich relacja otwiera jednakże przestrzeń postrzegania i powoduje kreatywne napięcia, które są warunkiem twórczego
działania. W takiej atmosferze może zarysować się to, co nowe i nieoczekiwane. Wspólna droga przemienia podróżujących.
Planowanie podróży
Scenariusz filmowy jest dla Felliniego rodzajem planu, w którym
znajduje zastosowanie kierunkowość działania. Reżyser podkreśla znaczenie dokładnego przygotowania: „Film jest starannie zaplanowaną podróżą, a nie jakimś bezcelowym wędrowaniem”53. Scenariusz nie determinuje jednakże filmu, lecz pozwala na „bardzo elastyczną swobodę
działania”54. Daje orientację, ale nie zobowiązuje, ma charakter otwartego
projektu. Scenariusz jest w filmie tym, co jeszcze jest ukryte. „Gotowy
film nie będzie nigdy całkowicie taki, jak ja go sobie na początku wyobraziłem... Wychodzę od scenariusza, ale na planie zdjęciowym jestem
otwarty na wszystkie możliwości”55.
Fellini zajmuje się ciągle na nowo formami improwizacji i odrzuca je,
ponieważ ignorują one konieczność planowania i wystawiają w ten sposób proces tworzenia na dowolność: „Myślę, że słowo improwizacja ma
wiele wspólnego z procesem twórczości artystycznej. To jest całkowicie
G. Hilger, Ästhetisches Lernen, w: G. Hilger, S. Leimgruber, H.-G. Ziebertz, Religionsdidaktik, München 2007, s. 305 i nast.
53 Ch. Chandler, Ich, Fellini, München 1994, s. 195.
54 F. Fellini, Aufsätze und Notizen, s. 133.
55 C. Chandler, dz. cyt., s. 170.
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niewłaściwe pojęcie, a nawet obce. Nie, nie mówiłbym o improwizacji.
Stosowałbym inne terminy: wrażliwość, otwartość”56. Chodzi o otwartość pewnego ukierunkowania, o nieplanowane w horyzoncie planowanego. Dopiero obydwa razem stanowią całość. W tym sensie Fellini nazywa scenariusz walizką, „którą się starannie pakuje, aby zabrać ją
w podróż. Choć walizka zawiera wszystkie konieczne narzędzia, to nie
jest ona podróżą”. Oczywiste, że scenariusz filmowy zaznacza określone
etapy w podróży filmowej – stoi na początku, rozwija idee i wyobrażenia, ukazuje kierunek i projektuje struktury. Jednak później w procesie
realizacji filmu trzeba być gotowym na modyfikacje.
Miejsca odkrywa się osobiście podczas podróży
Fellini porównuje proces powstawania filmu do porodu: „Nie wolno
mi wcześniej wszystkiego wiedzieć, co będę czynił, a wyjście znajdę tam,
gdzie wokół mnie ciemność i niewiedza. Dziecko jest otulone ciemną nocą, jak długo rośnie w ciele matki”57. Droga od scenariusza do filmu jest
przejściem z jednego wymiaru w drugi. Ten „proces narodzin” widać
w wyborze twarzy do filmu. „Twarze i głowy” – pisze Fellini – są „ludzkimi krajobrazami filmu, one stanowią „podłoże, które nadaje filmowi
charakter”58. Gdy kończył scenariusz, wynajmował w Rzymie biuro,
prawie tworząc rytuał, i dawał ogłoszenie do gazet, że jest gotów przyjąć
wszystkich, którzy zechcą go odwiedzić. Następnie przyjmował tam setki osób. „Jeden przyciąga moją uwagę swoim trikiem. U innego fascynują
mnie okulary. Czasami z powodu jakiejś nowej twarzy, którą odkryłem,
wprowadzam nową postać do mego scenariusza. Spotykam tysiąc osób,
aby dwie przyjąć do mego filmu, ale wszystko przyjmuję w siebie. To jest
tak, jak gdyby oni mi mówili: «Przypatrz mi się dobrze, ponieważ każdy
z nas jest kamykiem do mozaiki, którą właśnie chcesz tworzyć»”59.
Walter Murch60 opisuje to poszukiwanie z perspektywy montażu
filmowego jako poszukiwanie śladów przez myśliwego: „Niektórzy aktorzy np. zwracają głowę w lewo, zanim powiedzą słowo ‘ale’, lub mrużą
oczy siedem razy na minutę, gdy intensywnie myślą.... Ty uczysz się
F. Fellini, Ich bin ein großer Lügner, s. 34 i nast.
F. Fellini, Aufsätze und Notizen, s. 73.
58 Tamże, s. 135.
59 Tamże, s. 134 i nast.
60 Amerykański montażysta, reżyser i autor scenariuszy.
56
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wszystkich tych rzeczy, i one są ważne. One są dla mnie ważne jak ślady
w lesie dla myśliwego. Gdzie były sarny? Czy to jest trop? Co znaczy ta
złamana gałąź? Wszystko to ma ogromne znaczenie”61.
W tym procesie odkrywania i tworzenia Fellini nazywa siebie
Krzysztofem Kolumbem wyruszającym ze swoją załogą na odkrywanie
nowego świata. W naszym przypadku chodzi o to, by stworzyć ten nowy
świat62.
Zasada Felliniego w dydaktyce – nauka jest jak podróż
Nie jest przypadkiem, że metafora podróży jest w stanie lepiej objaśnić specyfikę nauczania niż techniczne sformułowania myślenia skoncentrowanego na celu. W nauce chodzi wprawdzie o to, by „zrealizować” cele uczenia się, tematy lub treści. Edukacja nie przebiega jednak
jednokierunkową ulicą od programu nauczania do lekcji. Panuje tu
wzmożony ruch dwukierunkowy. Kształcenie wyrasta ze stałego wzajemnego oddziaływania, z permanentnego oscylowania wokół siebie.
Obraz drogi uobecnia ów trwający proces podróżowania, który otwiera
jeszcze nieodkryte przestrzenie. Tu również nie wiadomo, jaka całość
powstanie na końcu. Także nauczanie żywi się przede wszystkim ową
mieszanką kierunkowości i wrażliwości, która jest konstytutywna dla
twórczego procesu.
Nauczanie może być planowane według programu...
Kształcenie jest więc także starannie przygotowaną podróżą. Program nauczania wyznacza kierunek; jego cele, treści i tematy kształtują
horyzont uczenia się. Jest to etap refleksji nad planem nauczania, który
jednak nie obowiązuje nauczania, lecz musi wykazać się giętkością. Posiada bowiem charakter otwartego projektu; nadaje orientację, ale nie zobowiązuje do końca. Również w nauczaniu improwizacja jest niezręcznym terminem. Improwizacja wydałaby uczenie się na łup dowolności
lub nastrojów uczestników lekcji. Także w nauczaniu chodzi o otwartość
i wrażliwość w tle ukierunkowania. Schmid, zainspirowany reżyserskim
modelem Felliniego, porównuje także program nauczania do walizki,
którą pakuje się starannie, aby zabrać ją ze sobą w podróż. Ale i tu walizW. Murch, cyt. za: M. Ondaatje, Die Kunst des Filmschnitts. Gespräche mit Walter
Murch, München – Wien 2005, s. 20.
62 Por. Ch. Chandler, dz. cyt., s. 96.
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ka nie jest samą podróżą. Program nauczania i zainspirowane nim refleksje dydaktyczne zaznaczają określone etapy w podróży nauczania, stoją
na początku, otwierają horyzont uczenia się, wskazują kierunek i opracowują struktury.
Miejsca uczenia się odkrywa się podczas podróży
Czerpiąc z zasad Felliniego, H. Schmid sugeruje, by nauczyciel po
wykonaniu pracy nad programem nauczania, nad jego celami, treściami
i tematem, odłożył program ten na jakiś czas. W kolejnym etapie trzeba
uwzględnić w dydaktyce dwie sfery: obszar refleksji teoretycznej, którą
nazywa sztuką tego, co wyobrażalne, oraz płaszczyznę działania rozumianą jako sztukę tego, co możliwe63. Obszary te, choć stanowią oddzielne całości, stykają się, istnieje możliwość wymiany między nimi; wpływają na siebie, choć raczej na sposób intuicji niż dedukcji. Pomijanie
w nauczaniu różnych wymiarów „sztuki tego, co wyobrażalne, i sztuki
tego, co możliwe, oraz ich osobliwego połączenia prowadzi do zgubnych
skutków. I tak, przygotowanie procesu dydaktycznego zbytnio skoncentrowanego na programie nauczania nie uwzględnia dostatecznie talentu
nauczyciela i jego taktu pedagogicznego. Przygoda nauczania rozpoczyna się bowiem dopiero w sztuce tego, co możliwe. Właściwa relacja między teorią a praktyką procesu dydaktycznego wymaga zatem twórczego
spowolnienia, które owocuje nie tylko realizacją programu nauczania, ale
inspiruje do kreatywności wszystkich zaangażowanych w „podróż nauczania i uczenia się”.
Krajobrazy uczenia się
Jakość komunikacji interpersonalnej między nauczycielem a uczniem
oraz uczniów między sobą jest najważniejszym elementem procesu nauczania i uczenia się. Kolejnym ważnym elementem są przedmioty uczenia się, teksty, obrazy i pozostałe formy wyrażania wiary i życia. One
stanowią „glebę”, z której wyrasta specyficzny charakter kształcenia.
Media nie są środkiem, lecz pośrednikiem umożliwiającym dostęp do
tych różnych rzeczywistości, które w nauczaniu religii budzą do życia64.
„Podróż przygotowania lekcji” polega na odkrywaniu miejsc uczenia się
i rozwijaniu ich głębokich warstw, stwarzając taki kierunek uczenia się,
63
64

Por. H. Schmid, dz. cyt., s. 17 i nast.
Por. tamże, s. 18.
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który wychodząc od programu nauczania, prowadzi do poszukiwania
sensu.
Nauczanie ukierunkowane na cel traktuje pomoce dydaktyczne instrumentalnie jako środek prowadzący do założonego rezultatu działania. Tutaj natomiast, przez postrzeganie i zgłębianie ciężaru własnego
oraz wielowymiarowości przedmiotów, odkrywamy miejsca uczenia się,
które oddziałują na tymczasowe drogi programu nauczania, a przecież
miejsca uczenia się odkrywa się dopiero w podróży. Dlatego nie można
zapomnieć o postawie wrażliwości, zdumienia i dyspozycyjności wobec
tego, co nas spotka w tym procesie. Dzięki temu rzeczywiście możliwe
jest wkroczenie w przestrzeń postrzegania, która wcześniej nie była brana pod uwagę. Kompetencje estetyczne nauczyciela, które uwzględniają
potrzebę spowolnienia, wyrażającą się w jego zaangażowaniu zarówno
w teoretyczną, jak i praktyczną stronę procesu dydaktycznego, również
uczniów inspirują do rozwijania kreatywności i twórczej wyobraźni. To
zaś prowadzi już do kształtowania tożsamości, refleksyjności, a zatem do
rozwoju postawy etycznej65.
Przygotowanie lekcji, mającej niejako być podróżą od programu nauczania do konkretnej lekcji, jest procesem permanentnego wzajemnego
oddziaływania, nastawionym na ukierunkowanie i wrażliwość, gdzie
powstaje to, co nowe. Dokonuje się to na wielu poziomach i w swojej
strukturze wewnętrznej jest bardzo podobne do twórczego procesu powstania filmu, nad którym Fellini reflektował jak prawie nikt inny. Logika działania Felliniego, która wyrasta z jego twórczości filmowej, stanowi
zasadę przydatną przy tworzeniu lekcji, która odpowiadałaby rzeczywistości, zwłaszcza na polu edukacji integralnej. „Zasada Felliniego” przekracza racjonalne wzorce zorientowane na cel wraz z ich redukcjonizmem, a w ten sposób wprowadza bogactwo przestrzeni działania klasy
szkolnej.

Wiele analogii można znaleźć również w twórczości K. Kieślowskiego, por.
np. A. Kulik, Etyka „bez końca”. Twórczość filmowa Krzysztofa Kieślowskiego wobec problemów etycznych, Poznań 2009.
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3.2. Przykład nauczania spowolnionej pracy z obrazem

Przykład, który tu przedstawię, może ukazać, jak zamierzone spowolnienie w nauce religii, która uczniów i sprawę traktuje poważnie,
może stać się twórcze w aspekcie: intensywnego postrzegania, własnej
twórczej zdolności wyrażania i zajmowania własnego stanowiska. Do
sztuki kontemplacji obrazu należy zamierzone spowolnienie procesu recepcji i interpretacji. Tylko tak obrazy przyczyniają się do powstania nowego sposobu postrzegania i tylko tak pozwalają one na „wyobrażenia”.
Istnieją uzasadnione powody do przyjęcia, że spowolnione a przez to
uintensywnione postrzeganie obrazów osiąga warstwy, których intelekt
nie jest w stanie opisać, a jest to rezultat nieprzewidywalnych wzajemnych oddziaływań między obrazem a całościowymi procesami twórczymi postrzegającego podmiotu. Zbyt szybkie interpretacje obrazów blokują postrzeganie tego, co nowe i obce, oraz niszczą szansę na nowe doświadczenia. Twórcze spowolnienie jest umiejętnością dokonywania wyboru, a zatem rezygnacją z wielości, nawet wartościowych obrazów.
M. Bahr i M. Fischer proponują przeznaczenie sześciu lekcji na spotkanie dzieci piątej klasy z obrazem Aleksieja Jawleńskiego66. Uwzględniają przy tym wewnętrzne zajmowanie się uczniów kolorami i formami
obrazu w perspektywie cierpienia i nadziei, jaką zawiera lub otwiera
modelowo obraz artysty. W projekcie przewidziano również miejsce na
refleksję nad pytaniem: Czy malowanie można uważać za akt religijny
i za formę modlitwy?
Pierwsza jednostka lekcyjna: Symbolika kolorów i wyrażanie uczuć
za ich pomocą
Podczas pierwszej podwójnej godziny lekcyjnej chodzi o wprowadzenie w symbolizm kolorów i o możliwości wyrażania uczuć przy ich
pomocy. Na początku dzieci wyruszają w podróż fantazji do muzeum –
do sali, w której znajduje się tylko jeden obraz w kolorach: niebieskim,
zielonym, czerwonym, żółtym i czarnym. Do doświadczenia, wypływa-

Por. M. Bahr, M. Fischer, Alexej Jawlensky, Produktiv verlangsamt. Wie Bilderschließung im Religionsunterricht intensiviert werden kann, „RU: Ökumenische Zeitschrift für den Religionsunterricht” 1999, nr 3, s. 85–89.
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jącego z kontaktu z obrazem, nawiązuje rozmowa o jego kolorach i o tym,
co one wyobrażają.
W następnym etapie pokazano obraz Jawleńskiego w taki sposób,
żeby nie było możliwe wyraźne rozpoznanie jego kolorystyki i formy.
W następującej potem rozmowie, w grupach czy w parach, dzieci ustnie i
pisemnie wyrażały swoje uczucia związane z obrazem i symboliką tych
kolorów. Uczniowie zapisywali swoje pomysły dotyczące jednego z tych
kolorów, a następnie uczucia te przedstawiali pantomimicznie, a koleżanki i koledzy rozważali, jakie kolory można odczytać z ruchów, postawy ciała, z wyrazu twarzy.
Pierwszą jednostkę lekcyjną zakończono malowaniem. Zadanie dla
uczniów brzmiało tak: „Gdy maluje się twarze, wtedy można kolorami
zaznaczyć zmiany uczuć na twarzach. Namaluj teraz jedną twarz, która
ma wyrazić określone uczucie. Stosuj do tego tylko kolory: czarny, żółty,
zielony i niebieski. Możesz używać wszystkich kolorów, możesz też
używać niektórych kolorów lub tylko jednego z nich. Pamiętaj, że podczas malowania możesz kreślić tylko linie prostopadłe lub poziome”. Ponieważ te obrazy także coś opowiadają i przemawiają do oglądających je,
dzieci zapisują w dymku krótki tekst zatytułowany „Moja twarz opowiada…”.
Druga jednostka lekcyjna: Spotkanie z obrazem i jego otwieranie
Podczas drugiej podwójnej godziny dzieci wyruszają znowu w podróż fantazji do sali muzealnej, widzą teraz obraz Jawleńskiego – najpierw nieostro, potem coraz wyraźniej, bardzo duży na ekranie. Podczas
prezentowania obrazu w oryginalnej wielkości następuje proces intensywnego otwierania.
Uczniowie wykreślają w powietrzu formę obrazu ręką, a potem
w dłoni oraz powtarzają całym ciałem „zasadnicze linie” obrazu w jego
strukturze krzyżowej. Rozważają dokładnie tajemnice cierpienia i żalu
zawarte w kolorach oznaczających żałobę i w formie krzyża. Nauczyciel
podaje wtedy informacje na temat ekspresjonizmu. Następnie zachęca do
refleksji nad taką wypowiedzią artysty: „Nie chcę malować całkiem określonej twarzy, lecz chciałbym malować oblicze”. W przygotowanych
dymkach uczniowie odpowiadają na pytanie, dlaczego artysta namalował właśnie taki obraz. Chodzi tu o historię życia Aleksieja Jawleńskiego
i krzyż trudnego dzieciństwa. Paraliż rąk sprawił, że mógł on malować
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swoje medytacje jedynie wyciągniętymi ramionami, poruszając całą górną częścią ciała. Oto słowa artysty: „Siedzę i pracuję. To są moje najpiękniejsze godziny. Pracuję tylko dla siebie i mojego Boga. Łokcie bolą przy
tym bardzo. Często jestem bezsilny od bólu. Ale moja praca jest modlitwą, modlitwą usilnie wypowiadaną przez kolory”. Potem dzieci poszukują własnego tytułu dla tego obrazu. A na zakończenie lekcji otrzymują
zarys obrazu, by mogły w domu go pomalować, wykorzystując to, co
pozostało w ich pamięci.
Trzecia jednostka lekcyjna: W skupieniu i modlitwie
Spotkanie zamykające ma na celu takie uchwycenie intencji obrazu,
które zainspirowałoby do modlitwy i skupienia. Dzieci czytają o cierpieniu w aktualnych doniesieniach prasowych i obrazach, wyszukują modlitwy w podanych tekstach Psalmów, za pomocą których ludzie mogą
przedstawiać Bogu swoją sytuację. Przyporządkowując modlitwy kolorom z obrazu, formułują własne modlitwy i na koniec wykonują kolaż
z obrazu Jawleńskiego, obrazów z czasopism i z tekstów modlitw.
W taki sposób można przeprowadzić sześć lekcji, koncentrując się na
jednym obrazie – w powolnym rytmie postrzegania, zajęcia stanowiska,
zaangażowania wyobraźni i osobistego wyrażania.

Podsumowanie
Pytanie o rolę czasu w procesie kształcenia należy do podstawowych
zagadnień kultury szkolnej. Rosnąca ilość treści, którą uczniowie muszą
dziś opanować, wielkie przyspieszenie w medialnym przekazie informacji i w życiu zawodowym wymagają dostosowania uczenia się do tego
tempa i skracania czasu szkolnego.
Zapewnienie czasu i przestrzeni w procesie nauczania i uczenia się
znaczy – w ogóle je umożliwić. Pobyt w szkole ułatwia zdobywanie doświadczenia przestrzennego i czasowego67. „Dysponowanie dłuższym

67

Na temat połączenia czasu i przestrzeni por. C. Rehle, dz. cyt., s. 149–159.
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czasem w szkole wspierałoby bardzo ‚wartość życia’, rzeczowej pracy
i ludzkich kontaktów”68.
Spowolnienie jest niezbędne „do osiągania intensywności procesu
kształcenia i jakości relacji interpersonalnych69. Samo pojęcie szkoły zakłada, że jest to miejsce refleksji, gdzie miara czasu orientuje się na człowieka oraz charakter uczenia się i doświadczania70.
Przedstawione w niniejszym studium refleksje nad kształceniem w
aspekcie czasu wskazują wyraźnie na priorytetowe znaczenie „dydaktyki
długiego oddechu” dla procesu kształcenia, a zwłaszcza dla edukacji moralnej. Model edukacji twórczego spowolnienia w istotny sposób różni
się od dotychczasowych technik planowania i strategii kształcenia. Taka
edukacja raczej przypomina napięcie między mistyką i polityką, bo skierowana jest zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz. Chodzi tu o to, by
osobiście, a także wraz z innymi ludźmi wejść w elementarne doświadczenia bycia człowiekiem i chrześcijaninem, aby zaangażować się w budowanie bardziej ludzkiego świata, wejść w różnorakie spotkania, zaangażować się w ważne życiowo tematy i wspólnie działać. Dydaktyka
długiego oddechu jest daleka od wszelkich szybko stosowalnych recept.
W ten sposób wychodzi ona naprzeciw spowolnieniu w praktyce kształcenia religijnego. Istnieje bowiem zapotrzebowanie na otwartą na świat,
społecznie krytyczną, a równocześnie osobiście znaczącą dydaktykę
otwartych procesów uczenia się, w której zwłaszcza to, co wyłączone,
konfliktowe i oporne, ma swoje miejsce; w której życie będzie rozpatrywane we wszystkich jego wymiarach. Jak wynika z dotychczas przedstawionych refleksji: w dydaktyce, która towarzyszy człowiekowi, która
angażuje się w kształcenie umożliwiające zachowanie solidarnej tożsamości, a religię i wiarę uważa za swój istotny wymiar, wyraża się implicite to, co chrześcijańskie, bez konieczności rezerwowania dla tej dydaktyki
specyficznie kościelnej formy. Rozważania podjęte w niniejszym studium
B. Kozdon, Sind die „Lebenswerte” in der Schule gut aufgehoben? Das Leiden unserer Bildungsstätten an ständigem Ausgebuchtsein, w: Lebenswerte (in einer neuen) Schulkultur, red. M.-A. Bäuml-Roßnagel, Braunschweig 1992, s. 65.
69 Por. R. Horst, Zeiten, Gesten, Schulkultur? Über einen nicht verschleißenden Umgang mit Räumen, und mit der Sprache, w: K. Ermert, Schulkultur als „Organisationskultur”. Organisationsberatung als Innovationsquelle für Schulentwicklung?, Loccum 1991, s. 211.
70 Por. C. Rehle, dz. cyt., s. 172–175.
68
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potwierdzają tezę A. Kwapisa, że informacje stają się dopiero wówczas
wiedzą, gdy zostaną przez ucznia subiektywnie przyjęte71.

71

J. Kwapis, Der beschleunigte Körper, s. 267.
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TIME AND PRODUCTIVE DECELERATION IN EDUCATION INSPIRING
MORAL DEVELOPMENT
Contemporary European education is more and more often confronted with the
problem of acceleration and the resulting phenomenon of a lack of time for perception and reflexion, which are basic needs for the process of developing personal identity and morale. The chapter proposes a deliberate slowing down of educational
processes in the classroom in order to allow more room for attentiveness and awareness also of strange, unfamiliar and resistant elements of reality and ultimately for
humanisation. Deceleration is an active process, because staying with a certain matter
and getting completely absorbed in something require us to swim against the current
of time. Productive deceleration can also become a pre-condition that opens us for
different, alien and new experiences. Only those who can await something in an expecting attitude will let themselves be touched by something new and strange. Last
but not least, a decelerated learning culture offers the chance to free the cognitive
ability from all too trivial perceptual patterns in order to allow renewed imagination
that is open for the perception of other people and realities.
Translated by Kazimiera J. Wawrzynów

Zamiast zakończenia...

Popękany zbiornik

Na polu, w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie, stały dwa
zbiorniki na wodę. Spoglądały na siebie, a od czasu do czasu zamieniały
kilka słów.
Były bardzo różne.
Pierwszy zbiornik był doskonały. Tworzyły go solidne i dokładnie
dopasowane kamienie, tak, że żadna kropla cennej wody nigdy nie
została uroniona.
Drugi miał kilka szczelin, przypominających rany, z których sączyły
się strumyczki wody.
Pierwszy, wyniosły i dumny ze swej doskonałości, wyraźnie
rysował się na tle zielonych pól i błękitu nieba. Jedynie jakieś owady i kilka
ptaków ośmielało zbliżyć się do niego.
Drugi był otoczony kwitnącymi roślinami, morwami i powojem,
które spijały wodę sączącą się ze szczelin. Nieustannie brzęczały tam
owady, a ptaki wiły swe gniazda na jego krawędziach.
Nie był wprawdzie doskonały, lecz czuł się bardzo szczęśliwy1.
Doskonałość to byt pozbawiony braków.
Zupełna doskonałość jest niedostępna człowiekowi.
Jednak samo dochodzenie do niej jest jej współtworzeniem
i zarazem jej doświadczalnym potwierdzeniem.
Dla perfekcjonisty własna doskonałość jest celem.
Dla perfekcjorysty doskonałość nie jest celem, lecz ma swój cel:
jest nim działanie moralnie dobre.
Jesteś perfekcjonistą czy perfekcjorystą?

1

B. Ferrero, 40 opowiadań na pustyni, Warszawa 2009, s. 58.
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