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WSTĘP

Monografia pt. Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań XXI wieku
przedstawia analizy oraz wyniki badań autorów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.
Opracowanie zawiera 11 rozdziałów naukowych, stanowiących forum
dyskusyjne wobec zagadnień oscylujących wokół nauk oraz praktyk humanistycznych i społecznych, implikujących do wielopoziomowej, interdyscyplinarnej perspektywy, jak również do jednoczesnego ich wykorzystania
w rozważaniami nad współczesnymi problemami społecznymi. Przedstawione
przykłady analiz i badań empirycznych wskazują na potencjalne kierunki przyszłych eksploracji.
Pierwszy rozdział podejmuje krytyczną analizę wybranych reprezentacji
zwierząt w twórczości Margaret Atwood z perspektywy animals studies. Autorka zwraca szczególną uwagę na nowe relacje człowieka ze zwierzętami, jakie
przyniosła ze sobą współczesna cywilizacja. Rozdział drugi pokazuje znaczenie
mechanizmów empatii, prezentowanych na przykładzie wychowanków wybranych placówek instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Autor rozdziału
trzeciego podejmuje próbę zdiagnozowania wartości istotnych dla społeczności szkolnej, zwracając szczególną uwagę na ich fundamentalną rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W czwartym rozdziale autorzy koncentrują się
na wpływie technologii dronowych na postawy społeczne w obliczu globalnej
pandemii COVID-19, wskazując jednocześnie na najczęstsze obawy społeczeństwa w zakresie rozwoju niniejszych technologii.
W piątym fragmencie monografii autorka koncentruje się na głównych
uwarunkowaniach i przejawach zachowań agresywnych, wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. W swoich analizach odnosi się do dyspozycji natury poznawczej, motywacyjnej i emocjonalnej. Rozdział szósty obejmuje zagadnienia dotyczące glottodydaktyki, w którym autorka podejmuje próbę
odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyniają się
do efektywnego uczenia się dzieci w wieku szkolnym oraz na ile współczesna
glottodydaktyka stanowi wyzwanie dla nauczycieli XXI wieku. W siódmym
rozdziale autorka na podstawie analiz wiadomości pochodzących z zarejestrowanych w Internecie mediacji biznesowych, skupia się na komunikatywnych
7

WSTĘP

i pragmatycznych aspektach mediacji konfliktowej, w ramach lingwistyki
dyskursu.
W rozdziale ósmym, autorka pokazuje sposoby dostosowywania się mediatora do zmian w mediacji, poprzez użycie języka, jako narzędzia do rozwiązywania konfliktów. W części dziewiątej czytelnicy zapoznają się z doświadczeniami rodziców na drodze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością słuchową. Autorka prezentuje pośrednie i bezpośrednie
formy zaangażowania rodziców, a także zwraca uwagę na najczęściej sygnalizowane przez nich trudności i potrzeby. W rozdziale dziesiątym autorka poprzez
analizę opowieści tekstowo – wizualnych, podejmuje próbę odpowiedzi na
pytanie, czy w odniesieniu do komiksu i powieści graficznej o Kozakach, można mówić o zaistnieniu komiksu folklorystycznego, jako pochodnej komiksu
historycznego. Natomiast ostatni – jedenasty fragment monografii – oscyluje wokół zagadnienia dotyczącego literackiego wizerunku zdrady, na podstawie opisywanych w poematach J. Słowackiego i A. Malczewskiego przemian
zwykłego człowieka w zdrajcę. Autorka podejmuje analizę przyczyn niniejszej
transformacji, ukazując jednocześnie jej wpływ na los człowieka.
To interdyscyplinarne inspiratorium uwidocznia dynamiczny rozwój badań społecznych włączające je do głównego nurtu naukowego. Zamieszczone
artykuły są bliskie podejściu sustainability science, podporządkowującemu
nauki społeczne perspektywom pochodzącym z nauk przyrodniczych, jak również wykorzystującego teorie systemów.
Publikacja dedykowana jest dla nauczycieli, rodziców, praktyków oraz
osób szczególnie zainteresowanych omawianą problematyką.

DR HAB. PROF. UJK PAULINA FORMA
MGR DARIA RAJDA-MAREK
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LUDZKIE – NIE-LUDZKIE,
ŻYWE – NIEŻYWE. PRZYKŁADY
REPREZENTACJI ISTOT
POZALUDZKICH W TWÓRCZOŚCI
MARGARET ATWOOD

Streszczenie: W twórczości Margaret Atwood można znaleźć wiele
znaczących przykładów reprezentacji istot pozaludzkich: od martwej
czapli, przez wstręt do spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęcego,
aż po chimeryczne istoty. Interdyscyplinarność współczesnych studiów
nad zwierzętami proponuje nowe perspektywy badawcze. Kwestionując
ludzkie zwierzchnictwo nad nie-ludzkimi istotami, akcentuje
zacieranie się granic w przestrzeni ludzkie – nie-ludzkie oraz podkreśla
wielowymiarowość śmierci. Rozdział przedstawia analizę wybranych
reprezentacji zwierząt w twórczości Margaret Atwood z zastosowaniem
perspektywy studiów nad zwierzętami.
Słowa kluczowe: Nie-ludzkie zwierzę, pozaludzkie zwierzę, Margaret
Atwood, animal studies.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest analiza wybranych reprezentacji zwierząt
w twórczości Margaret Atwood z perspektywy animal studies. Powieści Wynurzenie, Kobieta do zjedzenia oraz Oryks i Derkacz ukazują wrażliwość pisarki na
problem pozaludzkich zwierząt i ich miejsca w przestrzeni zmian społecznych
i kulturowych. Dzieła autorki zachęcają do dyskusji nad złożonością problemu
statusu ontologicznego istot pozaludzkich, relacji człowiek – zwierzę, człowiek –
1

Mgr, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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środowisko, zwierzę – środowisko, a przede wszystkim nad sposobami przekraczania międzygatunkowych granic.
Podobnie jak gender studies czy feminizm, studia nad zwierzętami są ze
swojej natury głęboko zaangażowane politycznie. Monika Bakke podkreśla
„etyczny aspekt studiów nad zwierzętami”, który „polega na przejściu od zdystansowanego reprezentowania do zaangażowania, zaś troska, wrażliwość,
a nawet czułość mają wyrażać się nie tylko w języku debaty akademickiej
oraz w doborze problematyki, ale też poprzez promowanie pewnych postaw
w wymiarze rzeczywistych kontaktów ze zwierzętami”2. Dzieło literackie także
może mieć swój udział w tej działalności, a według Anny Barcz i Magdaleny
Dąbrowskiej „warto uwzględniać zapisy doświadczeń, reakcji afektywnych
i estetycznych, wynikających z tych niezwykłych spotkań i zazębień ze światem zwierzęcym, których literatura czy refleksja filozoficzna stanowi twórcze
i eksperymentalne medium”3.
Wybrane aspekty animal studies
Studia na zwierzętami (animal studies), a także nad relacjami pomiędzy
ludźmi i zwierzętami (human-animal studies) dynamicznie rozwijają się już od
wielu lat. Samego pojęcia nonhumans, jak twierdzi Dariusz Gzyra, „używano
w publikacjach co najmniej już w drugiej połowie XIX wieku”, jako efekt
„przewrotu Darwinowskiego”4. Tłumaczone na język polski jako istoty nie-ludzkie albo pozaludzkie, wydaje się nie tylko trafnie oddawać biologiczne
podobieństwo człowieka do innych istot żywych, ale także pozwala na rozpoczęcie dyskusji na temat podmiotowości tych drugich. Całkowita rezygnacja
z terminu zwierzę nie jest konieczna i może ono być używane synonimiczne
wraz ze wspomnianymi wcześniej określeniami.
Inter- i transdyscyplinarne podejście do problematyki zwierząt pozaludzkich pozwala uwiarygodnić pobieżne obserwacje badaniami z dziedziny life
science. Dzięki temu, jak twierdzi Justyna Tymieniecka-Suchanek, „odkrycia biologii weryfikują fałszywe i stereotypowe wyobrażenia na temat zwierząt utrwalone w kulturze”5. Choć antropomorfizacja istot nie-ludzkich jest
2
M. Bakke, Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem?, „Teksty Drugie”
2011, nr 3, s. 194.
3
A. Barcz, M. Dąbrowska, Wstęp [w:] Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna,
etyczna i krytyczna, (red.) A. Barcz, M. Dąbrowska, Lublin 2014, s. 9.
4
D. Gzyra, Zwierzęta pozaludzkie, https://www.istota.info/?p=2758 (dostęp: 14.10.2020),
par. 3.
5
J. Tymieniecka-Suchanek, Eto/biologia w dyskursie (zoo)semiotycznym [w:] Biological turn:
idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016, s. 47.
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jednym ze sposobów na uczynienie ich bliższych człowiekowi, to zabieg ten
wydaje się ryzykowny, ze względu na możliwość zawłaszczenia ich wyjątkowości i sprowadzenia do roli skrzydlatych lub czworonożnych ludzi. Dlatego
też odwołania do zależności biologicznych objaśniających ludziom nie-ludzkie możliwości percepcji oraz procesy mentalne, choć trudniejsze w odbiorze,
oddają zwierzętom niezbędną autonomię. Bardzo dobrze pogląd ten ilustruje
Peter Singer twierdząc, że tak on jak i jego żona nie są „szczególnymi „miłośnikami” zwierząt”, za to dążą do tego by „traktowano je [zwierzęta] tak jak na
to zasługują — jak autonomiczne odczuwające istoty, a nie środki do ludzkich
celów”6. Temat paradoksów w postrzeganiu i traktowaniu istot nie-ludzkich
przez człowieka poszerza Carol J. Adams, ukazując w jaki sposób wrażliwość
na krzywdę istot nie-ludzkich zostaje zagłuszona przez używanie ich reprezentacji kulturowych7.
Nie bez znaczenia pozostaje także pytanie, kiedy właściwie zaczyna się byt.
Ewa Domańska dokonuje „prób[y] problematyzacji binarnego rozumienia pojęć: żywe/martwe, a co się z tym wiąże, martwego ciała i różnych form tego,
co po nim pozostaje”8. Monika Bakke zauważa natomiast, że dynamiczny rozwój biotechnologii, w wyniku którego powstają transgeniczne organizmy oraz
graniczne formy życia, zmusza nas do zdefiniowania na nowo pojęcia ciała i
gatunku. Badaczka podważa także tezę dotyczącą wyjątkowości ciała ludzkiego i postuluje włączenie do rozważań somatycznych także ciał poza-ludzkich9.
Poziom zaawansowania rozwoju bytów — w skrajnych przypadkach oscylujących na granicy życia oraz nie-życia — według Mary Kate Waren powinien
do pewnego stopnia warunkować ich status moralny. Założenie to prowadzi
do obalenia tradycyjnego myślenia o ludzkiej dominacji nad innymi istotami,
a jednocześnie pozwala uniknąć paradoksu związanego, na przykład z zaprzestaniem leczenia infekcji z szacunku dla drobnoustrojów10.

P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2018, s. 25.
Por.: C. J. Adams, Post-mięsożerność [w:] Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna,
etyczna i krytyczna, (red.) A. Barcz, M. Dąbrowska, Lublin 2014, s. 47-68.
8
E. Domańska, Przestrzenie Zagłady w perspektywie ekologiczno-nekrologicznej, „Teksty Drugie”
2017, nr 2, s. 36.
9
M. Bakke, Estetyka w działaniu pośród nie-ludzkich ciał w erze biotechnologii [w:] Estetyka na
żywo: pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki, Kraków 2015, s. 89.
10
M.A. Warren, Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych, Łódź 2019, s. 82.
6

7
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Przykłady reprezentacji istot pozaludzkich
w twórczości Margaret Atwood
Wynurzenie jest drugą powieścią w karierze prozatorskiej Atwood. Opowiada historię kobiety, która mierzy się ze swoją przeszłością, powracając
w rodzinne strony – na wyspę w północnej części Kanady, z dala od cywilizacji. Ukazanie bezimiennej głównej bohaterki, jednocześnie narratorki, jako
osoby pragmatycznej, znającej trudy życia z dala od metropolii, wydaje się być
bezpośrednim nawiązaniem do historii kanadyjskiego osadnictwa, kiedy to
ludzie nieustannie stawiali czoła dziczy11.
W powieści szczególnie wyraźne zarysowana jest tradycyjna opozycja
natura|kultura, w tym wypadku jednak z korzyścią dla natury. Narratorka
zauważa, że intelektualność człowieka i konstrukty społeczne są sztuczne:
Cały problem tkwi w kuli wieńczącej nasze ciała. Nie mam nic przeciwko tułowiowi ani samej głowie: jedynie przeciwko szyi stwarzającej
złudzenie, że tułów i głowa są odrębne. Błąd jest także w języku: nie
powinno być osobnych słów na ich określenie. Gdyby głowa przechodziła od razu w ramiona jak u dżdżownicy czy żaby, bez tego przewężenia, tego oszustwa, nie moglibyśmy patrzeć z góry na własne ciała
i manipulować nimi jak robotem czy kukłą, musielibyśmy uświadomić
sobie, że kiedy głowę oddzieli się od ciała, obydwie części umierają.12

Wydaje się więc, że tak jak szyja oddziela głowę od ciała, tak cywilizacja nie pozwala człowiekowi zjednoczyć się ze światem nie-ludzkim. Mimo,
iż całe ciało jest poddane instynktom (naturze), umysł potrafi nad nim zapanować. Szyja natomiast stwarza fizyczne wrażenie dystansu pomiędzy naturalnym ciałem i istotą człowieka, czyli głową. Narratorka zauważa też, że
życie poza-ludzkich zwierząt jest bardziej spójne — one nie odczuwają takiego
rozłamu. Są całkowicie podporządkowane naturze, a wyciągnięte do innego
świata giną.
Narratorka ukazuje także dwie możliwe drogi rozwoju tego problemu.
Ona sama bardzo wyraźnie kwestionuje granice pomiędzy gatunkami oraz
pomiędzy istotami ludzkimi i nie-ludzkimi, komentując: „zwierzęta umierają, żebyśmy mogli żyć, są namiastką ludzi”13. Rzeczywiście, „na poziomie
komórkowym między ludźmi i nie-ludźmi zachodzi więcej podobieństw niż
Por.: M. Atwood, Survival, Ontario 1991, s. 45-86; F. Hammil, Canadian Literature,
Edinburgh 2007, s. 61-92; W. H. New, A History of Canadian Literature, Montréal 2003, s. 71.
12
M. Atwood. Wynurzenie, Warszawa 1987, s. 93.
13
Tamże, s. 176.
11
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różnic”14, natomiast ciało zwierzęcia poprzez strawienie w ciele człowieka, żyje
dalej jako część ciała tego drugiego. Rozważając: „zjadamy śmierć, umarłe ciało
Chrystusa zmartwychwstaje w nas, daje nam życie”15, przeżywa swoją duchowość w oparciu o namacalne, fizyczne fakty i naturalne procesy. Nie tylko odrzuca tradycyjne religie, ale poprzez symbol Jezusa próbuje je zdekonstruować.
Uznaje za hipokryzję podejście ignorancji w stosunku do ludzkiej fizyczności,
ponieważ to ciało bezpośrednio spożywa pokarm i robi z niego użytek — ciało
„czci krwią i pracą mięśni”, w przeciwieństwie do głowy, która „jest chciwa;
bierze lecz nie dziękuje”16.
Zanurzenie się w duchowość, samodzielnie budowaną na podstawie praw
natury, prowadzi do prób odrzucenia człowieczeństwa przez bohaterkę. Wchodząc w niemal szamański trans, narratorka stopniowo eliminuje cywilizacyjne
artefakty (rozbiera się, niszczy przedmioty), przez co granica pomiędzy człowiekiem, a istotą nie-ludzką zaciera się: „odwracam lustro: widać w nim jakieś
stworzenie, ni zwierzę, ni człowiek, gołe, jedynie w burym kocu, kuli ramiona
do skoku, patrzy spode łba niebieskimi jak lód oczyma, poruszając bezwiednie
wargami”17. Zachowanie bohaterki wydaje się bliskie ruchowi spiritual ecofeminism18, opowiadającemu się za re-sakralizacją natury i postulującemu bliskość
kobiety i natury, a także paralelność ich ucisku przez patriarchalne struktury.
Drugą możliwością jest wyostrzanie i wyolbrzymianie podziału między
istotami ludzkimi i nie-ludzkimi, który prowadzi do eskalacji przemocy wobec tych drugich. Narratorka emocjonalnie opisuje moment ujrzenia martwej
czapli. Choć śmierć sama w sobie jest dla niej naturalną koleją życia, to unicestwienie tej istoty nie ma w sobie nic z naturalności. Sama czapla jest przedstawiona jako ofiara egzekucji, brutalnego wdarcia się cywilizacyjnych postulatów
w sferę natury:
Odwróciłam się i zobaczyłam, że wisi powieszone do góry nogami na
niebieskim nylonowym sznurku, owiniętym wokół nóg i zamotanym
na gałęzi; skrzydła miało rozpostarte szeroko. Patrzyło na mnie wybałuszonym okiem. (…) Dostrzegłam na czapli żuka, niebieskawoczarnego, podłużnego; kiedy kamera zaterkotała schował się pod pióra. Żuk
śmierci żywiący się padliną. Dlaczego powiesili ją jak ofiarę linczu, dlaczego nie wrzucili jej jak śmiecia? Do innych celów jest nieprzydatna:
M. Bakke (2015), op. cit., s. 92.
M. Atwood (1987), op. cit., s. 176.
16
Tamże.
17
Tamże, s. 237.
18
Powieść Wynurzenie jest często traktowana jako manifest ekofeministyczny. Co ciekawe,
także rok publikacji książki, 1972, zbiega się w czasie z początkami tego ruchu. Por.: L. Dickson
Surfacing in the Ecofeminist Classroom, Atlantis, Vol. 33.1, 2006.
14
15
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na oko piękna, lecz nie można jej oswoić, włożyć do garnka, czy nauczyć mówić; jedyny kontakt, jaki potrafili z nią nawiązać, sprowadzał się do unicestwienia jej. Zjeść, zniewolić lub zabić, wybór dość
ograniczony; rogate szczerzące kły głowy zwierząt, wiszące na ścianie
pokoju bilardowego, wypchane ryby, trofea.19

Akt zabicia czapli i wyeksponowania jej ciała jest pokazem siły, zaakcentowaniem dominacji, a jednocześnie zachwytem estetyką śmierci. Jak sugeruje Anna Bajer, taka sytuacja może mieć miejsce, gdy potrzeby „estetyczne i hedoniczne” stawiane są „ponad wartościami etycznymi”20. Oderwanie
człowieka od natury sprawia, że naturalne środowisko jest dla niego innym
światem — światem nadającym się tylko do podbicia, zawłaszczenia i zużycia.
Człowiek poszukuje możliwości zaspokojenia popędów, niemających uzasadnienia w fizjologii. „Sprawcze siły przyrody, które często ujawniają bezsilność
działań człowieka (ludzką sprawczość)”21 są jednak skuteczniejsze niż ludzkie
potrzeby demonstrowania siły i dominacji: żuk już zaczyna konsumowanie
ciała czapli, wprowadzając w ponowny obieg pierwiastki z uśmierconego ciała.
Dzięki temu, możemy spojrzeć na szczątki „nie w kategoriach tabuizowanego
i budzącego wstręt transi”, ale jako na „organiczny habitat i wielogatunkową
formę życia”22.
Kolejnym aspektem dyskusji nad martwym ciałem jest mięso, widziane
jako desygnat obejmujący nieobecne nie-ludzkie istoty. Problem ten został
poruszony w powieści Kobieta do zjedzenia. Główna bohaterka, Marian, ograniczona patriarchalnymi strukturami społecznymi, które mają odbicie także
w charakterze jej związku z narzeczonym, traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Niezależnie od woli umysłu, ciało bohaterki zaczyna odrzucać pokaramy, przede wszystkim pochodzenia zwierzęcego, choć wcześniej nie odczuwała żadnego dyskomfortu w związku z jedzeniem mięsa.
Do momentu pierwszej kolacji w roli narzeczonej mięso nie wydaje się
mieć dla bohaterki nic wspólnego ze zwierzęciem. Przygotowana przez kucharza część ciała zwierzęcia przyjęła formę nie tylko akceptowalną, ale wręcz
cenioną społecznie. Przemoc została ukryta poprzez zabiegi handlowe i marketingowe, jak komentuje Carol J. Adams, „nieobecny desygnat przykrywa
przemoc: nie ma „krowy”, o której moglibyśmy pomyśleć”23, a końcowy
M. Atwood (1987), op. cit., s. 145.
A. Bajer, Ekoestetyka w ujęciu Marii Gołaszewskiej i Gernota Böhmego wobec statusu moralnego zwierząt [w:] Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze, Toruń 2018, s. 29.
21
E. Domańska, op. cit., s. 38.
22
Tamże, s. 36.
23
C. J. Adams, op. cit., s. 49.
19

20
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produkt jest już „w opakowaniu celofanowym z etykietą, z nazwą, z ceną, podobnie jak słoik masła arachidowego albo [puszka] fasolki”24.
Pierwsza zmiana w nastawieniu Marian następuje przy rozważaniach na
temat sprawiedliwości — pojęcie nie wydaje się korespondować z jedzonym
daniem. Bohaterka nie jest przekonana, co do znaczenia tego słowa i poruszając takie określenia jak „oko za oko”, czy „kompensata” mimowolne zaprzestaje jedzenia.
Spojrzała na swój niedokończony befsztyk i nagle wydało jej się, że ma
przed sobą kawał mięśnia, krwistoczerwony kawał prawdziwej krowy,
która kiedyś ruszała się i jadła i została zabita uderzeniem w głowę, kiedy stawała w kolejce jak ktoś kto czekał na tramwaj. (…)
Odłożyła nóż i widelec. Poczuła, że blednie. To bez sensu – pouczała
sama siebie – wszyscy jedzą krowy, to normalne.25

Okazuje się, że „teraz, kiedy mięso znalazło się przed nią bez pośredniczącej warstwy papieru, było ciałem, krwią surowizną”26. W momencie, gdy
bohaterka mentalnie przekracza barierę opakowania, mięso z powrotem staje
się zwierzęciem, a nieobecna dotąd istota nie-ludzka uniemożliwia bohaterce
dalszą konsumpcję. Martwe ciało zwierzęcia, pozornie pozbawione możliwości
jakiegokolwiek działania, w tym wypadku zyskuje pewną moc sprawczą, skutecznie wpływając na postępowanie bohaterki.
Obserwując narzeczonego, wprawnie krojącego swojego steka, przychodzi jej do głowy „krowa z liniami i nazwami informującymi, z której części jej
ciała pochodzą poszczególne rodzaje mięs”27. Adams podkreśla, że „zastąpienie
desygnatu desygnatem kulturowym zmienia istotę jakiekolwiek współczucia,
które możemy mieć dla rzeczywistego cierpienia rzeczywistych zwierząt”28, co
prowadzi do rozważań Marian dotyczących możliwości wyhodowania krów,
przychodzących na świat już jako poliniowane i opisane twory.
Margaret Atwood w pewien sposób wciela w życie tę wizję w pierwszej części trylogii MaddAddam, pt. Oryks i Derkacz, w której modyfikacje
genetyczne organizmów według ludzkiego projektu są codziennością i normą. Wydaje się jednak, że człowiek przekroczył pewną granicę sprawczości29
M. Atwood, Kobieta do zjedzenia, Warszawa 1986, s. 245.
Tamże.
26
Tamże.
27
Tamże, s. 244.
28
C. J. Adams, op. cit., s. 49.
29
Por.: M. E. Jagodzka, U kresu ludzkiej wszechwładzy? [w:] Relacje ludzi oraz zwierząt. Na
styku podobieństw i różnic, Siemianowice Śląskie, planowana publikacja 2021.
24
25
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i w wyniku pandemii choroby wywołanej przez sztucznie wyhodowanego wirusa dochodzi do zagłady niemal całego gatunku ludzkiego.
Rozwój nauki sprawił, że ludzie przedstawieni w powieści Oryks i Derkacz byli w stanie sprawować kontrolę nad każdym przejawem życia na ziemi: od komórek po organizmy, od istot pozaludzkich w laboratoriach, aż po
grupy ludzi (m.in. pracowników firm mieszkających wyłącznie w wydzielonych dzielnicach) oraz całe społeczności (z użyciem substancji dostarczanych
w suplementach diety). Choć panujące przekonanie człowieka o wyjątkowości i nieograniczeniu władzy „ma korzenie w dwóch tradycjach: judaizmie
i antyku greckim, które połączyły się w chrześcijaństwie”30, powieść ukazuje
jak nauka pozbawiona refleksji etycznej pozwala uprzywilejowanym grupom
ludzi postawić się w roli samego Boga.
Skrajnie uprzedmiotowione, transgeniczne stworzenia były projektowane tak, by zaspokoić bieżące ludzkie potrzeby. Wzorcowym przykładem
wydaje się być świnion: świnia, która po modyfikacji produkowała ludzkie
organy do transplantacji. Zamknięty w laboratorium świnion pozostawał
pod pełną kontrolą na poziomie komórkowym: jego wydajnością można było
sterować poprzez dalsze modyfikacja genetyczne, takie jak chociażby wzmocnienie odporności. Carol J. Adams zwraca uwagę na kwestię postmodernistycznych farm, które stają się fabrykami, zatem świniony były co najwyżej
„maszynami w fabryce”31. Kolejną przytaczaną postmodernistyczną cechą jest
sposób zarządzania farmami: są one kontrolowane przez korporacje. Zatem
granice moralne zostają z góry ustalone i narzucone pracownikom, a Ci nawet
nie podejmują tego tematu w swojej pracy.
Zacieranie pewnych międzygatunkowych granic przebiega tutaj poprzez
ingerencję człowieka-naukowca: DNA świni zostaje zmodyfikowane przy użyciu elementów DNA człowieka. Zatem „molekularyzacja życia oraz przełożenie życia na kod” sprawia, że ciała „funkcjonują w trans-gatunkowych sieciach
zależności”32. Człowiek zaczął je dostrzegać jednak dopiero wtedy, gdy został
pozbawiony cywilizacyjnego bezpieczeństwa. Kiedy główny bohater pierwszej części trylogii, Jimmy, tuż po pandemii spotkał świniona, który wydostał
się ze zrujnowanego laboratorium, spodziewał się po nim typowo ludzkich
zachowań: taktycznego myślenia, logicznych analiz oraz chęci zemsty. I rzeczywiście, w ostatniej części serii MaddAddam, świniony i ocaleni ludzie podejmowali próby porozumienia i współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu.
30
31
32
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Okazało się jednak, że „antroposemiotyczne (lingwistyczne i specyficzne tylko
dla homo sapiens)” systemy komunikacji ludzi nie zazębiały się z „zoosemiotycznymi, czyli niewerbalnymi i paralingwistycznymi”33 systemami zwierząt –
zatem w bezpośrednim kontakcie człowieka ze świnionami porozumienie było
właściwie niemożliwe.
Pośrednikami pomiędzy świnionami i ludźmi stają się Derkaczanie. Jimmy poznał ich jeszcze w kontrolowanych warunkach laboratorium, przed wybuchem epidemii:
Wtedy po raz pierwszy ujrzał Derkaczan. Byli nadzy, ale nie tak, jak
w nagich faktach; nie krępowali się, ani trochę. Na początku nie mógł
uwierzyć, byli tacy piękni. Czarni, żółci, biali, brązowi, we wszystkich
możliwych kolorach. Każdy wyglądał wyjątkowo.
– To roboty czy co? – spytał.
– Wiesz, co to są egzemplarze wystawowe w sklepach meblowych?
– Tak.
– To egzemplarze wystawowe.34

„Zwykłe ludzkie embriony”35 były poddawane intensywnej modyfikacji
genetycznej w celu eliminacji wszystkich wad fizycznych i psychicznych człowieka. Derkaczanie zostali pozbawieni skłonności do chorób genetycznych,
ich skóra odstraszała owady i była odporna promieniowanie UV, a odżywali
się wyłącznie pokarmem roślinnym. Gatunek ten odznaczał się nieskazitelną urodą, był zupełnie pozbawiony agresji, dążenia do władzy oraz potrzeby
wyznawania religii. Popęd seksualny i zwyczaje godowe ograniczono, by były
w pełni przewidywalne i kontrolowane. Także samoświadomość i postrzeganie
granicy życia i śmierci zostały zmodyfikowane, ponieważ „jeśli potraktujesz
śmiertelność jako byt – nie śmierć, ale jej przeczucie i strach przed nią – wtedy nieśmiertelność jest brakiem takiego strachu”36. Derkaczanie, pozbawieni
kłopotliwych, a jednocześnie najbardziej „ludzkich” cech, radzili sobie bez cywilizacji znacznie lepiej niż „oryginalny” człowiek i dzięki temu potrafili także
nawiązać komunikację ze świnionami.
Świat pozbawiony cywilizacyjnych tworów nie oznacza stagnacji
ewolucyjnej. Co więcej, „w świecie zwierząt funkcjonują genetycznie

33
34
35
36

J. Tymieniecka-Suchanek, op. cit., s. 50.
M. Atwood, Margaret, Oryks i Derkacz, Warszawa 2017, s. 343.
Tamże.
Tamże, s. 344.
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niedziedziczone „kulturowe” formy zachowania, dialekty „językowe” i inne
umiejętności nabywane w ciągu życia”37, świadczące o zdolności do nieustannego uczenia się organizmów. Zakładając, że „trzy podstawowe zwyczaje, na
których opiera się ludzka cywilizacja” to „religia, małżeństwo i grzebanie
zmarłych”38, postaci Derkaczan jak i świnionów, jeszcze bardziej poddają
w dyskusję granicę między tym, co ludzkie a co nie. Rozwój tych pierwszych
prowadzi do spontanicznych aktów czczenia bóstwa, będących zaczątkami religii, natomiast u świnionów pojawiają się rozbudowane obrzędy pogrzebowe.
Podsumowanie
„Cywilizacja współczesna – z jej pozornym uniezależnieniem od
Przyrody – przyniosła nowe, bardziej skomplikowane relacje człowieka ze
zwierzętami, które jednak wywodzą się z czasów, kiedy byliśmy zależni od
natury w bardziej bezpośredni sposób”39. Powieści Margaret Atwood nie pozostawiają złudzeń: era bezrefleksyjnego wielbienia „domowych zwierzątek”
minęła bezpowrotnie. Granice pomiędzy człowiekiem, a istotą pozaludzką są
kwestionowane na poziomie molekularnym, behawioralnym oraz psychologicznym, zaś rozkładu sił w opozycji natura|kultura zmienia się na korzyść
przyrody.
Ludzkie zwierzę, trwale oddzielone od natury, nie może już odrzucić
piętna cywilizacji i wejść w relację z naturą. Pozorne podporządkowanie jej
w akcie zabicia czapli, jest stanem jedynie tymczasowym – natura natychmiast
odbiera to nieludzkie ciało w procesie rozkładu. Swoją moc ukazuje także
poprzez nieobecne zwierzę, które będąc ukryte pod postacią mięsa, ostatecznie odzyskuje swoją podmiotowość i oddziałuje na człowieka. Etyka i rozwój
społeczny nie dotrzymują kroku dynamicznej biotechnologii, co prowadzi do
ignorancji wobec mocy sprawczej natury i w rezultacie ma katastrofalne konsekwencje dla człowieka.

J. Tymieniecka-Suchanek, op. cit., s. 50.
V. Giambattista za E. Domańska, op. cit., s. 35.
39
J. M. Węsławski, Ekologia relacji człowiek – zwierzęta w obszarach polarnych [w:] Różnice
kulturowe w traktowaniu zwierząt, Wrocław 2020.
37
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HUMAN – NONHUMAN, DEAD – UNDEAD.
REPRESENTATIONS OF NONHUMANS
IN MARGARET ATWOOD’S LITERARY OUTPUT

Summary: In Margaret Atwood’ literary works, one can find several significant representations of nonhumans — a dead heron, foods of animal origin, genetically modified organisms, to name a few.
By a raising debate around nonhuman subjectivity, the interdisciplinary nature of animal studies questions human superiority over nonhumans, blurs the border between humans and nonhumans, and pays
particular attention to the problem of death. The aim of this chapter
is to present the analysis of selected representations of nonhumans
in Margaret Atwood’s literary output from the perspective of animal
studies.
Keywords: Nonhuman, nonhuman animal, Margaret Atwood,
animal studies
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POZIOM EMPATII WYCHOWANKÓW
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH
PLACÓWEK INSTYTUCJONALNYCH
FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Streszczenie: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest poziom
empatii wychowanków na przykładzie wybranych placówek instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Empatia jest jednym z czynników warunkujących funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach jego życia.
W części teoretycznej została poruszona tematyka istoty empatii i znaczenia mechanizmów empatii. Celem prowadzonych badań była próba
określenia poziomu empatii wychowanków instytucjonalnych form
pieczy zastępczej. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Rozumienia
Empatycznego (KRE). Niepokojący okazał się fakt, że wychowankowie
posiadają niski i bardzo niski poziom empatii. Różnic nie odnotowano także, uwzględniając płeć badanych osób. Trudno współodczuwać
emocje innych ludzi wiedząc o tym, że jest się skrzywdzonym przez
własną rodzinę.
Słowa kluczowe: Empatia, piecza zastępcza, wychowankowie instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

Wstęp
Rozumienie empatii jest zjawiskiem o wciąż dużej żywotności i dlatego
warto poszukiwać dalszych eksploracji badawczych w tym zakresie. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych
w trzech placówkach instytucjonalnych form pieczy zastępczej. W badaniu
uczestniczyło 42 wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej.
Badania zostały przeprowadzone w okresie od września 2019 do grudnia
1

Mgr, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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2019 roku w ramach większego projektu badawczego prowadzonego przez autorkę, ponieważ ze względu na niewielką liczebnie próbę badawczą otrzymane
wyniki i płynące z nich wnioski należy traktować ostrożnie.
Istota empatii
w kontekście założeń teoretycznych
Słowo „empatia” wywodzi się od niemieckiego terminu Einfuflung
(wczuwanie się) i zostało przetłumaczone przez E. Titchenera w 1909 roku
na empathy- empatię. Analizując dostępną literaturę można zauważyć, że
rozumienie empatii jest zjawiskiem o wciąż dużej żywotności. Najwcześniej
sformułowaną definicję empatii podaje Dymond. Zdaniem autora empatia
oznacza przestawienie się wyobraźni na myślenie, odczuwanie i działanie
innej osoby. W tym kontekście empatia jest rozumiana jako postrzeganie
oraz rozumienie stanu innej osoby, zakładając, że osoba przyjmie punkt widzenia innej osoby poprzez zrozumienie jej myśli i sposobu działania2. Zaś
w definicji Scotlanda empatia oznacza reakcję emocjonalną na obserwowane
u drugiego człowieka emocje, które osoba odczuwa albo będzie odczuwać.
Tak rozumiana empatia jest określana jako empatia emocjonalna3. Nawiązując do wypowiedzi Steward twierdził, że empatia jest celową identyfikacją
z drugą osobą i pomaga zdobyć wiedzę na temat tej osoby oraz umożliwia
zrozumienie drugiego człowieka poprzez wyobrażenia zgodne z własnymi
doświadczeniami4. Przechodząc do kolejnej definicji empatii Eliasz opisuje
ją jako syndrom emocjonalno-poznawczy, w którym empatia traktowana
jest jako reakcja emocjonalna na sytuację innej osoby, uruchamiana poprzez
percepcję (lub wyobrażenie siebie) sygnałów wskazujących na znaczenie społeczne interakcji5. Ponadto Mellibruda stwierdza, że „wczuwanie się w drugą
osobę to umiejętność tworzenia trafnych wyobrażeń na temat tego, co dzieje
się w drugiej osobie, to znaczy, co przeżywa i czego pragnie oraz w jaki sposób spostrzega oraz ocenia świat i samą siebie”6. Braun- Gałkowska definiuje
empatię w następujący sposób: empatia zdaje się być jedną z najważniejszych
umiejętności umożliwiających spełnienie pragnienia harmonijnego szczęścia.
R. Dymond, Personality and empathy, „Journal of Psychology” 1950, 5, s. 344.
E. Scotland, Empathy self-esteem and birth order, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1963, no 3, s. 534.
4
D. Steward, Preface to empathy, Philosophical Library, New York 1956, s. 75.
5
H. Eliasz, O sposobach rozumienia pojęcia „empatia”, „Przegląd Psychologiczny” 1980, nr 3,
s. 471.
6
J. Mellibruda, Ja- Ty- My, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1980, s. 306.
2

3
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Zaspokojenie takiej potrzeby wpływa na zdrowie i pomyślny rozwój całego
organizmu człowieka7. Rembowski przedstawia następującą definicję: empatia to zdolność wczuwania się w stany psychiczne innych osób lub projektowania określonych emocji na ludzi, przedmioty, wydarzenia8. Podsumowując
dotychczasowe rozważania warto zwrócić uwagę, że rozumienie empatii jest
zjawiskiem o wciąż dużej żywotności i dlatego w literaturze pojawia się wiele
określeń tego terminu.
Znaczenie mechanizmów empatii
Istnienie trybów pobudzenia empatycznego jest ważne, ponieważ umożliwia obserwatorowi zareagowanie empatią na dowolne wskazówki udostępniane obserwatorowi. Natomiast dostępne wskazówki sytuacyjne, to cierpienie
empatyczne i może zostać wzbudzone poprzez warunkowanie lub bezpośrednie kojarzenie. Wymienia się trzy proste tryby: mimikra, kojarzenie oraz
warunkowanie, które działają łącznie tworząc zestaw silnych narzędzi stanowiących podstawę pobudzenia empatycznego u dzieci i młodzieży. W okresie
niemowlęcym szczególną rolę odgrywa mimikra, ponieważ powoduje dopasowanie uczuć ofiary i obserwatora. Trzy proste tryby wzbudzania empatii mają
ogromne znaczenie w późniejszym okresie, to dzięki nim dzieci wielokrotnie
doświadczają sytuacji, w której cierpią tylko wtedy, gdy cierpi ktoś inny, a także odczuwają ulgę po udzieleniu pomocy ofierze. W typowej sytuacji ofiara jest
obecna i uruchomiane są wszystkie mechanizmy wzbudzania empatii. Niektóre mechanizmy wzmacniają uczucie empatii albo utrzymują skupienie uwagi
na ofierze (mimikra). Natomiast mogą przyczyniać się do powstania egoistycznego odchylenia (szczególnie przyjmowanie ról skupione na Ja). Ponadto mechanizmy inicjują pobudzenie empatyczne, a następnie słabną, podczas gdy
inne uaktywniają się i zajmują ich miejsce. Mimikra może zapoczątkować
proces wzbudzania empatii, a następnie osłabnąć z powodu zmęczenia mięśni
odpowiedzialnych za mimikę twarzy. Jednak w umyśle wciąż utrzymuje się
reprezentacja twarzy ofiary i właśnie to ona może podtrzymywać inne tryby
wzbudzania empatii i pobudzać do działania. Różne mechanizmy mogą wzajemnie się wzmacniać: afekt empatyczny wywołany prostymi mechanizmami
może uruchomić przyjmowanie ról i wzmacnianie poczucie empatii. Różne
tryby wzbudzania empatii wywołują podobny afekt: taka refundacja funkcjonalna zapewnia reakcję empatyczną u większości obserwatorów. W zasadzie,
7
8

M. Braun- Gałkowska, Miłość aktywna, Wydawnictwo: Pax, Warszawa 1985, s. 20.
J. Rembowski, Empatia, PWN, Warszawa 1989, s. 69.
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choć empatyczne cierpienie obserwatora jest zwykle mniej intensywne niż
cierpienie ofiary, jednak jeśli jest połączone z efektami działania różnych trybów pobudzenia sprawia, że cierpienie empatyczne staje się bardzo dotkliwe,
niż rzeczywiste cierpienie ofiary9. Analizując przegląd literatury, Darwin wyjaśnił ten fenomen „Nie jest niczym wyjątkowym, że współczucie dla cierpienia innych z łatwością wywołuje więcej łez niż nasze własne cierpienie;
z pewnością właśnie tak się dzieje”10. W efekcie empatyczne cierpienie obserwatora może być silniejsze niż rzeczywiste cierpienie ofiary i prawdopodobnie
silniejsze od cierpienia samego obserwatora, gdyby znalazł się w takiej sytuacji.
Istnienie wielu różnych trybów pobudzenia empatycznego związane jest z definicją empatii jako niewymagającej bliskiego dopasowania uczuć obserwatora
i ofiary. Z jednej strony taka różnorodność trybów gwarantuje pewien stopień
podobieństwa uczuć obu stron, z trzech powodów: mimikra, ponieważ jest
automatyczna, warunkowanie i kojarzenie prowadzą do pewnego upodobania uczuć, ponieważ ludzie mogą być podobni pod względem strukturalnym
i podobnie reagować na podobne zdarzenia. Jednak jak się można przekonać
są sytuacje, gdy empatia nie wymaga dopasowania, a wręcz wskazane jest niedopasowanie, kiedy sytuacja życiowa, ofiary kłóci się z jej uczuciami w danym
momencie11.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Według Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej art. 32 § 2 Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku
niemożności zapewnienia opieki wychowania przez rodziców. Art. 34 § 412
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Piecza zastępcza umożliwia pracę z dzieckiem oraz rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny, aby ta ponownie podjęła zadania13. Omawiane dane ilustruje
schemat 1.

9
M. L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2006, s. 63.
10
C. Darwin, O wyrazie uczuć człowieka i zwierząt, Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1988,
s. 214.
11
M. L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2006, s. 64.
12
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U.
2011, Nr 149, poz. 887 ze zm. - zwana dalej ustawą.
13
M. Andrzejewski, Piecza zastępcza [w:] System prawa prywatnego, t. 12. Prawo rodzinne
i opiekuńcze, (red.) T. Smyczyński, Warszawa 2011, s. 416.
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Schemat 1. Formy pieczy zastępczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec 2018 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało
16655 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14-17
lat (7467 dzieci). Druga co do wielkości grupa zbiorowości przebywających
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej (3881 osób) to dzieci w wieku
10-13 lat. Najmniej liczna była grupa wiekowa poniżej 1 roku (209 wychowanków). W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 2014
osób pełnoletnich kontynuujących naukę. Omawiane dane ilustruje wykres 1.
W końcu 2018 roku działały 1152 placówki opiekuńczo-wychowawcze,
między innymi 10 regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych
zalicza się placówki socjalizacyjne, rodzinne, interwencyjne, specjalistycznoterapeutyczne i placówki łączące zadania. Omawiane dane ilustruje wykres 2.
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Wykres 1. Struktura wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku
w 2018 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS w 2018 roku.
Wykres 2. Struktura placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej według placówki
w 2018 roku

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z GUS w 2018 roku.

Zrozumienie dziecka, które przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest niezbędne, aby częściowo rozeznać się w emocjach jakie mu towarzyszą. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do końca 2019 zostały wprowadzone zmiany mające
na celu usprawnienie systemu, pracę na rzecz powrotu dziecka do rodziny
i zapewnienie dzieciom, które przebywają w pieczy zastępczej warunki możliwie najbardziej zbliżone do rodzinnych14. Przedłużająca się instytucjonalna
14
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U.
2011, Nr 149, poz. 887 ze zm. - zwana dalej ustawą.
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piecza zastępczej prowadzi do „zagubienia się w sieroctwie”15. Dzieci które
są zagubione nie czują przynależności do domu rodzinnego, ani do placówki.
Współtowarzyszy im poczucie zagubienia, gdyż pamiętają jeszcze system wartości panujący w domu rodzinnym, a placówka wymaga od nich wykształcenia
nowego, zazwyczaj sprzecznego z poprzednim16.
Metody badawcze
Niniejszy artykuł to część większego projektu badawczego prowadzonego przez autorkę. Celem prowadzonych badań empirycznych jest próba określenia empatii wychowanków na przykładzie trzech placówek instytucjonalnych form pieczy zastępczej. W ten sposób określony cel badań upoważnia
do sformułowania problemu badawczego zawierającego się w pytaniu: jaki
jest poziom empatii wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej? Sformułowane pytanie ma charakter diagnostyczny, dlatego też zgodnie
z zasadami obowiązującymi w metodologii badań nie wymagają wysuwania
hipotez roboczych17. W celu uzyskania odpowiedzi na postawiony problem
badawczy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem
techniki ankiety. Do diagnozy ogólnej empatii użyto kwestionariusz KRE
(Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego). Kwestionariusz składa się z 33
twierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się poprzez podkreślenie
jednej z czterech możliwych odpowiedzi: „Tak”, „Raczej tak”, „Raczej nie”,
„Nie”, punktowanych w skali od 0 do 3 dla każdego twierdzenia inwentarza.
Przyjęto, iż „wyniki z przedziału 5-6 sten traktuje się, jako przeciętne, wyniki
z przedziału 7-10 sten uważa się za wysokie, a wyniki z przedziału 1-4 sten
uważa się za niskie i bardzo niskie”18.
Przy obliczaniu wyników przyjmuje się czterostopniową skalę ocen
każdego twierdzenia inwentarza. Gdy odpowiedzią diagnostyczną jest „tak”,
oceniamy według wzoru A: Tak- 3 punkty, Raczej tak- 2 punkty, Raczej nie1 punkt, Nie- 0 punktów. Natomiast, gdy odpowiedzią diagnostyczną jest
„nie” punkty przydzielamy według wzoru B: Nie- 3, Raczej nie- 2, Raczej
tak- 1, Tak- 0 pkt. Według wzoru B oceniamy twierdzenie o numerach 13, 20,

15
I. Obuchowska, Dziecko zagubione w sieroctwie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
1998, nr 5, s. 3.
16
Ibidem, s. 4.
17
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, PWN, Kraków 2006, s.
127.
18
J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1980, s. 175.
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27, 28, 29, 30. Pozostałe ocenia się według wzoru A19. Zgodnie z przyjętym
podejściem teoretycznym inwentarz służy do pomiaru empatii rozumianej
jako zdolność psychiczna motywująca jednostkę do szukania bliskości z innymi ludźmi poprzez: współdźwięczenie emocjonalne, sympatyzowanie z innymi przeżyć przyjemnych i przykrych, wrażliwość na przeżycia innych ludzi,
wczuwanie się w ich stany i przeżycia, gotowość poświęcenia się dla innych.
Tak rozumiana empatia koreluje dodatnie z obserwowalnymi przejawami zachowań zgodnych z oczekiwanymi społecznymi, typu altruizm, życzliwości,
opieki, współrozumienia oraz z zachowaniami o charakterze egoistycznym czy
agresywnym. Poza tym KRE różnicuje badanych ze względu na płeć oraz wykolejenie społeczne20. W badaniach zastosowano losowo-celowy dobór grupy
badawczej. Dobór losowy dotyczył placówek w których przeprowadzono badania, celowy zaś uwzględniał wiek wychowanków przebywających w różnych
placówkach instytucjonalnych form pieczy zastępczej na terenie województwa
podkarpackiego i lubelskiego.
Analiza danych i wyniki
W badaniu uczestniczyło 42 wychowanków z trzech placówek instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Ogółem przebadano 24 dziewcząt (51,7%
badanych) i 18 chłopców (42,9% badanych). Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy, oznaczeniu podlegał wiek, płeć, kontakty z rodzicami,
okres pobytu w placówce oraz ilość rodzeństwa.
Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 15 oraz 16 lat
(po 23,8 % respondentów) w sumie to 47,6 % (20 osób). Dane liczbowe zawarte w tabeli wskazują na podział badanej grupy ze względu na wiek.
Tabela 1. Wiek badanych
Wiek

N

%

12

1

2,4

13

3

7,1

14

7

16,7

15

10

23,8

16

10

23,8

19
A. Węgliński, Trafność kwestionariusza rozumienia empatycznego innych ludzi (KRE)
[w:] Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce pedagogicznej. Wybrane zagadnienia, (red.)
R. Ł. Drwal, Wyd. UMCS, Lublin 1987, s. 67.
20
Ibidem, s. 74.
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17

3

7,1

18

7

16,7

19

1

2,4

42

100,0

Ogółem
Źródło: Badania własne.

Kolejnym z kryteriów podziału badanej grupy respondentów była ilość
rodzeństwa. Ze względu na ten podział 7 osób (16%) respondentów zaznaczyło odpowiedź, że nie posiadają rodzeństwa, 15 osób (35,7%) 1-2 rodzeństwa,
3-4 rodzeństwa zaznaczyło 20 respondentów (47,6%). Można zatem analizując wyniki stwierdzić, że większość respondentów posiada rodzeństwo, 83,3%
respondentów zaznaczyło, że mają więcej niż jednego brata lub siostrę. Wyniki
tego podziału ilustruje tabela poniżej.
Tabela 2. Ilość posiadanego rodzeństwa przez badaną grupę respondentów
Rodzeństwo

N

%

Nie mam rodzeństwa

7

16,7

1-2 Rodzeństwa

15

35,7

3-4 rodzeństwa

20

47,6

Razem
Źródło: Badania własne.

42

100,0

Analizując czas pobytu badanych respondentów w placówkach można
stwierdzić, że najliczniejszą grupą badanych osób pod względem pobytu w
placówce są osoby przebywające w placówce powyżej 5 lat 31% (13 respondentów), oraz do 1 roku 31% (13 respondentów). Następnie 2-3 lata 21,4%
(9 respondentów), 4-5 lat 9,5% (4 respondentów). Najmniejszy procent respondentów przebywał w placówce powyżej 1 roku 7,1% (3 respondentów).
W poniższej tabeli zestawiono czas pobytu respondentów w placówce opiekuńczo wychowawczej.
Tabela 3. Czas pobytu w placówce badanej grupy respondentów
Czas pobytu w placówce

N

%

Do 1 roku

13

31,0

powyżej 1 roku

3

7,1

2-3 lata

9

21,4

4-5 lat

4

9,5
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powyżej 5 lat
Ogółem
Źródło: Badania własne.

13

31,0

42

100,0

Następnym kryterium jakim można było podzielić uczestników badania
były kontakty z rodzicami. Analizując kontakty z matką przebadani respondenci odpowiedzieli, że w 31% te kontakty są bardzo częste (13 respondentów), 26,2% kontaktowało się często z matką (11 respondentów), bardzo
rzadko oraz nigdy odpowiadali w ilości 7,1% każdy (po 3 respondentów) te
odpowiedzi były najrzadziej zaznaczane. Ostatnią odpowiedzią były kontakty
rzadkie z matką i wynik zaklasyfikował się na poziomie 14,3% (6 respondentów). Podsumowując należy stwierdzić, że większość respondentów utrzymywała kontakty z matką (bardzo często i często 57,2%), mniejsza połowa
odpowiedziała, że nie miała kontaktów z matką lub były rzadkością. Tabela
poniżej przedstawia liczbę oraz procent badanych respondentów w podziale
na częstość kontaktów z matką.
Tabela 4. Kontakty z matką badanej grupy respondentów
Kontakty z matką

Braki danych

N

%

Bardzo często

13

31,0

Często

11

26,2

Bardzo Rzadko

3

7,1

Rzadko

6

14,3

Nigdy

3

7,1

Ogółem

36

85,7

Brak odpowiedzi

6

14,3

42

100,0

Ogółem
Źródło: Badania własne.

Analizując kontakty respondentów z ojcem można stwierdzić, że nie były
tak częste w porównaniu do kontaktów z matką. Respondenci najczęściej zaznaczali, że kontaktują się bardzo często z ojcem 14,3% (6 respondentów).
Do częstych kontaktów z ojcem przyznaje się 9,5% (4 respondentów), natomiast podobną pod względem liczebności okazała się grupa, która nigdy się
nie kontaktowała z ojcem 9,5% (4 respondentów). Kolejną odpowiedzią była
odpowiedź rzadko 7,1% (3 respondentów), 1 osoba zaznaczyła odpowiedź
30
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bardzo rzadko. Przytoczone dane informują, że kontaktów z matką pod względem liczebności było więcej niż kontaktów z ojcem.
Tabela 5. Kontakty z ojcem badanej grupy respondentów
Kontakty z ojcem

Ważne

Braki danych

N

%

bardzo często

6

14,3

Często

4

9,5

Bardzo Rzadko

1

2,4

Rzadko

3

7,1

Nigdy

4

9,5

Ogółem

18

42,9

Brak odpowiedzi

24

57,1

42

100,0

Ogółem
Źródło: Badania własne.

Tabela 6. Poziom empatii badanych wychowanków z uwzględnieniem płci
Płeć
Kobiety
Mężczyźni
Źródło: Badania własne.

Bardzo niskie

Niskie

N

%

N

%

21

87,50%

3

12,50%

13

81,10%

5

18,90%

Analizując wyniki badań dotyczące poziomu empatii badanych kobiet
i mężczyzn, można zauważyć, że rozkład wyników w porównywalnej grupie
jest podobny. Omawiane wyniki w zakresie empatii badanych kobiet i mężczyzn ilustruje wykres 3.
Sytuacja ukazana na wykresie wskazuje, że zarówno w grupie badanych
kobiet jak i mężczyzn przeważają osoby o bardzo niskim i niskim poziomie
empatii.
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Wykres 3. Poziom empatii badanych wychowanków z uwzględnieniem płci

Źródło: Badania własne.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wychowankowie instytucjonalnych form pieczy zastępczej przejawiają bardzo niski
i niski poziom empatii. Empatia to umiejętność ułatwiająca obcowanie z ludźmi, która polega na rozpoznawaniu emocji u innych, współodczuwaniu ich
stanów emocjonalnych oraz umiejętności spojrzenia na sytuację z ich perspektywy. Trudno współodczuwać emocje innych ludzi wiedząc o tym, że jest
się skrzywdzonym przez własną rodzinę. Porównując położenie innych dzieci
w normalnych rodzinach to ich małe problemy nie można w żaden sposób
przyrównać do położenia dziecka wychowującego się w domu dziecka bez
rodziców lub z różnych przyczyn z dala od domu rodzinnego. Ze względu na
niewielką liczebnie próbę badawczą otrzymane wyniki i płynące z nich wnioski należy traktować dość ostrożnie. Być może badania te przyczynią się do
podjęcia dalszych eksploracji badawczych w tym kierunku.
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1.

LEVEL OF PUPIL’S EMPATHY
ON THE EXAMPLE OF SELECTED
INSTITUTIONAL FACILITIES FOSTER
CARE FORMS

Summary: The subject of this chapter is the level of pupil’s empathy on
the example of selected institutional facilities foster care forms. Empathy is one of the factors determining human functioning in many areas
of his life. The aim of the research was an attempt to determine the
level of empathy of charges in institutional forms of foster care. The
study used the Empathic Understanding Questionnaire.
Keywords: Empathy, foster care.
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ROLA WARTOŚCI W ŻYCIU
UCZNIA I NAUCZYCIELA

Streszczenie: Wartości odgrywają fundamentalną rolę w życiu człowieka oraz kształtowaniu przyszłych pokoleń. Zaniedbanie kluczowych
wartości, brak wdrożenia i ich realizacji może z łatwością doprowadzić
do niewłaściwych postaw wobec drugiego człowieka. Celem rozdziału
jest próba zdiagnozowana wartości, istotnych dla społeczności szkolnej.
Słowa kluczowe: Wartości, życie człowieka, społeczność szkolna.

Wstęp
Wartości odgrywają fundamentalną rolę w życiu człowieka oraz kształtowaniu przyszłych pokoleń. Zaniedbanie kluczowych wartości, brak wdrożenia
i ich realizacji może z łatwością doprowadzić do niewłaściwych postaw wobec
drugiego człowieka. Coraz częściej w otaczającym nas świecie możemy zaobserwować, że wiele postaw osób, szczególnie dorosłych, odznacza się brakiem
wykształconych kluczowych wartości. Przyczyn tego stanu, możemy doszukiwać się w wielu aspektach naszego życia rodzinnego. Jako kluczową przyczynę
tego stanu, Zubrzycka-Maciąg i Wosik-Kawala (2012) podają zawrotne tempo życia, kiedy to rodzice nie poświęcają swoim pociechom dostatecznej ilości
czasu, a trzeba pamiętać, że to właśnie jednostka jaką jest rodzina, powinna
kształtować świat wartości.

Marcin Kiper nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku
i w Szkole Podstawowej w Załużu; właściciel Szkoły Językowej WESTMINSTER; absolwent
Uniwersytet Jagielloński (studia licencjackie i podyplomowe), Westminster University in London (studia BA), Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (studia mgr).
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Według A. Błasiak (2002), to właśnie rodzina jest miejscem, w którym
następuje inicjacja pierwszych wartości, a rodzice powinni być fundamentalnym wzorcem, na podstawie którego dzieci będą kreować i wchodzić w swoja
dorosłość. Zadaniem osoby dorosłej jest wskazywanie drogowskazów, które
doprowadzą do właściwych, najlepszych rozwiązań (Beil 2000). Bardzo cenne spostrzeżenie na ten temat wysuwa Jankowski, według którego „wartości
się nie nabywa, nie pozyskuje. Nawet wychowanie nie jest przekazywaniem
wartości. Co najwyżej jest wspomaganiem człowieka w odkrywaniu świata
wartości i ustaleniu własnego stosunku do nich, identyfikowaniu oraz krystalizowaniu w ten sposób sensu żucia” (Jankowski 2006, s. 76).
Brak do wychowania w wartościach lub znaczne ich zaniedbanie u dzieci
często możemy, my jako pedagodzy, zaobserwować w środowisku szkolnym.
Świat szkoły jest kolejnym środowiskiem wychowawczym, w którym kształtują się wartości człowieka. To również na szkole spoczywa odpowiedzialność
za odpowiedni przekaz wartości w wychowaniu, dlatego też istotna zdaje się
być właściwa interakcja między nauczycielami a uczniami. Pedagodzy winni
dążyć do zbudowania konstruktywnych relacji interpersonalnych pomiędzy
nauczycielem w uczniami. A. Błasiak (2002) twierdzi, że tylko nauczyciele
mający wykształcony własny system wartości, mogą w pełni wprowadzać swoich wychowanków w świat wartości kształtując wymagane postawy. Z kolei
W. Furmanek (1995) stwierdza, że zadaniem szkoły jest nie tylko kształcenie nowych pokoleń, ale także wychowywanie czyli „urzeczywistnianie osobowych wartości w twórczym rozwoju wychowanków” (Furmanek 1995,
s. 49). Bardzo dużo uwagi poświęca się wartościom w międzynarodowych
raportach edukacyjnych, a w jednym z nich J. Delors porównuje edukację do
nośnika zarówno kultury jak i wartości (Delors 1998, s. 46). F. Mayor (2001)
stwierdza, że: „edukacja XXI wieku powinna być dostosowana do jednostki
oraz tworzyć wartości kulturowe i odniesienia etyczne, niezbędne w społeczeństwie obywatelskim. Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, gimnazja,
licea, technika) odgrywają bowiem zasadniczą rolę w konstruowaniu postaw
obywatelskich” (Mayor 2001, s. 380).
Aby zapobiec postawom przejawiającym brak wykształconych wartości lub ich znaczne zaniedbanie, środowisko szkolne powinno uczestniczyć
w kształtowaniu tych wartości w życiu młodego człowieka. Wartości powinny
być rozpoznane, zrozumiane i zaakceptowane (Michałowski 1993, s. 132).
Istotną sprawą jest odpowiedni dobór wartości przez szkołę, a następnie ich
realizacja.
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Celem rozdziału jest próba zdiagnozowana wartości, istotnych dla społeczności szkolnej.
Rola wartości w życiu człowieka –
analiza literatury przedmiotu
Czym są wartości, które są tak ważnym czynnikiem w kształtowaniu odpowiednich postaw ? W codziennym życiu słowo „wartość”, to nic innego
jak szeroko pojęte dobra, mogą stanowić to np. dobre uczynki wobec bliźnich. Dla innych jednak, dobra mogą stanowić dobra kultury, zasady, idee
czy normy (Brezinka 2007, s. 178). Pojęcie „wartość” używane jest nie tylko
w życiu codziennym, ale występuje ono i jest stosowane w wielu dziedzinach
nauki. Pojawienie się terminu „wartość” w języku polskim przypisuje się na
drugą połowę XVIII w., a wcześniej posługiwano się słowem „dobro” (Śliwerski 2006, s. 392). Słownik języka polskiego (1994) definiuje termin „wartość”
i podaje, że jest to: „cecha lub zespół cech właściwych danej osobie lub rzeczy,
stanowiących o jej walorach (np. moralnych, artystycznych) cennych dla ludzi,
mogących zaspokoić jakieś ich potrzeby; ważność, znaczenie kogoś, czegoś.”
Aksjologia, czyli nauka o wartościach, zrodziła się już w starożytnej Grecji. Na
przełomie VII/VI wieku p.n.e. wielcy filozofowie Sokrates, Platon i Arystoteles rozpoczęli swoje badania w dziedzinie aksjologii (Śliwerski 2006, s. 392).
Śliwerski definiuje termin aksjologia jako: „badania teoretyczne dotyczące pojęcia wartość, a wywodzące się z etycznych koncepcji dobra, bada naturę wartości, ustala podstawy, normy i kryteria wartościowania oraz hierarchię wartości. Zajmuje się ustaleniem tego, co stanowi wartość najwyższą, summum
bonum. Analizuje naturę wartości, tego, co cenne i dobre, a zatem bada to,
czym jest wartość, jaki jest jej charakter (subiektywny, obiektywny, absolutny,
względny itp.), dociekając źródeł i mechanizmów jej powstawania” (Śliwerski
2006, s. 394). Wincenty Okoń definiuje wartość jako „(…) właściwość nadawana przedmiotom przez człowieka w zależności od jego potrzeb, uczuć i woli
(…)” (Okoń 2001, s. 432). Tischner pisze, że: „Wartości są czymś pośrednim
między tym co realne, a aktem świadomości. One nie są realne. Niektóre dopiero domagają się realizacji np. sprawiedliwość (…). Nie są jednak wyłącznie
subiektywne. Są dane jako przedmioty, pociągają nas lub odpychają, skłaniają
do ofiar lub ucieczek” (Tischner 1994, s.283-284). Wartości to również „sposoby postępowania, działania i myślenia uważane za właściwe przez jednostkę,
grupę lub społeczeństwo” (Brèmond, Conet, Davie 2008, s. 218).
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Pochylając się nad wartościami ważnymi dla społeczności szkolnej, należy odnieść się również do terminu „aksjologia pedagogiczna”, która powstała
w połączeniu dyscypliny jaką jest pedagogika ogólna i aksjologia. Słownik pedagogiczny definiuje aksjologię pedagogiczną jako: „dział pedagogiki ogólnej,
zajmującej się tymi wartościami, które wychowanie ma zaszczepiać w wychowankach (Okoń 2001, s.18).
Mówiąc o wartościach najczęściej wskazywanych przez dzieci i młodzież,
przydatna staje się ich klasyfikacja przedstawiona przez R. Jedlińskiego, które
przytaczam za K. Denkiem (1999):
− transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie);e
− uniwersalne (dobro, prawda);
− estetyczne (piękno);
− poznawcze (wiedza, mądrość, refleksyjność);
− moralne (bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość, skromność, szczerość, uczciwość, wierność);
− społeczne (demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność, tolerancja, rodzina);
− witalne (siła, zdrowie, życie);
− pragmatyczne (praca, spryt, talent, zazdrość);
− prestiżowe (kariera, sława, władza, majątek, pieniądze);
− hedonistyczne (radość, seks, zabawa).
Najstarszy jednak podział wartości opracował niemiecki filozof, pedagog
i psycholog Edmund Spranger. Dokonał on podziału wartości na:
− wartości teoretyczne,
− wartości ekonomiczne,
− wartości estetyczno-artystyczne,
− wartości społeczne,
− wartości polityczne,
− wartości religijne (za Łobocki 2006).
Jasna i czytelna typologia wartości sprawiła, że wielu innych badaczy
przyjęło wyznaczony przez Spranger’a podział.
Jeszcze inny podział wartości, autorstwa Wolfganga Brezinka, proponuje
Marian Nowak (2008), którego zdaniem bardzo istotne są wartości przejawiające się w następujących postawach:
 Postawa otwarcia na świat i życie
 Postawa aktywności
 Postawa realizmu
 Postawa naznaczona kulturą serca
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Janusz Homplewicz dzieli wartości na transcendentne i naturalne. Do
wartości transcendentnych zalicza on czynienie dobra, postawę wiary, nadziei
i miłości. Natomiast wartości naturalne to szacunek, godność człowieka, tolerancja, dojrzałość zarówno intelektualna jak i emocjonalna (Homplewicz
1996, s. 156).
Bardzo pomocna staje się również klasyfikacja wartości przedstawiona
przez Miltona Rokeach, który klasyfikuje wartości na ostateczne i instrumentalne. Do wartości ostatecznych zalicza on priorytetowe cele w życiu (m.in.
rodzina, miłość, bezpieczeństwo czy poczucie własnej godności). Drugą grupa
wartości, wartości instrumentalne, odnoszą się do ogólnych sposobów postepowania tj. uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, posłuszeństwo itd. (Łabocki
2003, s. 99).
Założenia metodologiczne badań własnych
W dniu 20 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Załużu zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu poznanie i ustalenie hierarchii wartości istotnych dla dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym, dla dzieci
klas od 4 do 8 oraz dla nauczycieli uczących w tej szkole.
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety oraz kwestionariuszem ankiety i kwestionariuszem wywiadu jako narzędziami badawczymi.
W badaniu wzięło udział 10 nauczycieli oraz 23 uczniów (8 uczniów klas
1-3 oraz 15 uczniów klas 4-8), co wynika ze specyfiki terenu badania (do Szkoły Podstawowej w Załużu uczęszczają uczniowie dwóch wsi: Załuż i Wujskie).
Problemem badawczym jest rola wartości w życiu ucznia i nauczyciela
Szkoły Podstawowej w Załużu.
Celem badawczym jest hierarchizacja wartości w społeczności szkolnej
Szkoły Podstawowej w Załużu.
Pytanie badawcze brzmi następująco: jakie wartości są najbardziej istotne
dla uczniów klas 1-3, uczniów klas 4-8 oraz nauczycieli?
Rola wartości w życiu ucznia i nauczyciela
Szkoły Podstawowej w Załużu analiza wyników badań własnych
W nauczaniu wczesnoszkolnym trudno jest operować terminem jakim
jest słowo wartość, dlatego też w celu ustalenia najważniejszych wartości
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w życiu najmłodszych dzieci (klasy 1-3) przeprowadziłem wywiad, w którym wzięło udział 8 dzieci. Na pytanie Kto jest najważniejszy w Twoim życiu?
wszystkie dzieci wymieniły członka lub kilku członków z rodziny np. mama,
tata, babcia, dziadek, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, wujek, ciocia, przyjaciel,
przyjaciółka. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, najważniejszą wartością dla najmłodszych dzieci jest RODZINA i najbliżsi, z którymi najczęściej spędzają czas. Na pytanie Co jest najważniejsze w Twoim życiu?, połowa
badanych dzieci stwierdziło, że zdrowie.
Wykres 1. Odpowiedzi uczniów na pytanie „Co jest najważniejsze w Twoim życiu?”
(uczniowie klas 1-3)

Źródło: Badanie własne.

W klasach starszych (klasy 4-8) przeprowadziłem badanie w formie ankiety. Łącznie udział wzięło 15 osób. Ankieta zawierała już wcześniej stworzoną listę wartości, które zostały uznane przeze mnie jako kluczowe, a zadaniem
respondentów było wybrać te wartości, które są dla nich najważniejsze oraz
podać dodatkowe, które również odgrywają bardzo ważną rolę w ich życiu,
a nie znalazły się w ankiecie.
Po dokonaniu analizy, stwierdzam, że najczęściej wskazywanymi wartościami ważnymi dla uczniów klas 4-8 są uczciwość i szacunek (14 z 15 osób tj.
93% wskazało na tą wartość), zaufanie (13 z 15 osób tj. 86%), rozwój i uczenie się (10 osób tj. 66%), wolność (9 osób tj. 60%), przyjaźń (6 osób tj. 40%),
miłość (5 osoby tj. 33%), otwartość, równość i sprawiedliwość społeczna,
odpowiedzialność, wiarygodność, wiara, pokój, akceptacja, bezpieczeństwo,
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wsparcie, rodzina, pewność siebie (4 osoby tj. 26%), prawda, komfort, dbałość
o środowisko, motywacja, wytrwałość (2 osoby tj. 13%) Wymienione zostały
jeszcze takie wartości jak: solidarność, dialog, prawda, sukces, honor, praca,
wrażliwość, lojalność, siła, radość, odwaga, współpraca i mądrość wskazane
przez jedną osobę, co stanowi 6,6%.
Wykres 2. Odpowiedzi uczniów na pytanie „Co jest najważniejsze w Twoim życiu?”
(uczniowie klas 4-8)

Źródło: Badanie własne.

Ostatnią badaną grupą byli nauczyciele. Wśród 10 nauczycieli, podobnie jak w klasach od 4 do 8, został przeprowadzony kwestionariusz ankiety
w której pedagodzy wskazywali wartości ważne w ich życiu i pracy. W ankiecie
nauczyciele mogli podawać dodatkowe, nie znajdujące się w ankiecie wartości.
Analiza ankiet wyłoniła hierarchię wartości ważnych dla nauczycieli.
Najważniejszymi wartościami okazały się uczciwość i otwartość (9 osób z 10
tj. 90% wskazało te wartości), zaufanie, rozwój i uczenie się (8 z 10 tj. 80%),
dialog, szacunek, kreatywność (7 osób tj. 70%), wiarygodność (6 osób
tj. 60%), równość i sprawiedliwość społeczna (5 osób tj. 50%), tolerancja,
empatia, partycypacja, wolność, pasja (4 osoby tj. 40%), służebność (3 osoby
tj. 30%), solidarność, świadomość, motywacja, życzliwość, energia i spokój,
autentyczność, ambicja (2 osoby tj. 20%). Pojedynczo wskazane wartości to:
innowacyjność, docenienie, różnorodność, mądrość, inspiracja, spontaniczność, radość, elastyczność, harmonia, entuzjazm, przynależność, zabawa, tradycje, bezpieczeństwo i uczciwość.
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Wykres 3. Odpowiedzi nauczycieli na pytanie „Co jest najważniejsze w Twoim
życiu?”

Źródło: Badanie własne.

W celu porównania, jakie wartości są ważne dla uczniów a jakie dla nauczycieli postanowiłem porównać 7 najczęściej wymienianych wartości przez
uczniów i nauczycieli.
Tabela 1. Zestawienie najważniejszych wartości dla uczniów i nauczycieli
Najważniejsze wartości
dla uczniów

Najważniejsze wartości
dla nauczycieli

Uczciwość

Uczciwość

Szacunek

Otwartość

Zaufanie

Zaufanie

Rozwój i uczenie się

Rozwój i uczenie się

Wolność

Dialog

Przyjaźń
Miłość
Źródło: Opracowanie własne.

Szacunek
Kreatywność

Różnorodność wymienionych wartości zarówno tych przez uczniów jak
i nauczycieli jest naprawdę imponująca, ale jeśli chodzi o wartości czołowe
w naszym życiu to możemy zauważyć, że aż 4 wartości na 7 (tj. 57%)
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jest tak samo ważne dla obu grup; uczciwość, szacunek, zaufanie oraz rozwój
i uczenie się to wartości priorytetowe w życiu uczniów i nauczycieli.
Wnioski
Zawarte w niniejszym artykule rozważania pozwalają na stwierdzenie, że
wartości są bardzo ważne w życiu każdego człowieka, przy czym ich hierarchia
będzie inna dla osób z różnych grup wiekowych. Przeprowadzone badanie
pokazuje, że już u najmłodszych dzieci możemy zaobserwować potrzebę posiadania wartości, a podstawową wartością, dającą początek wszystkim innym
wartościom, jest rodzina. Wychowanie bez wartości jest niemożliwe. Niewątpliwie społeczność szkolna też winna wykazać się dużą odpowiedzialnością w
kształtowaniu odpowiednich postaw u młodych ludzi, a poprzez współpracę z
rodzicami przyczynia się do wypracowania solidnych wartości u uczniów, dzięki którym będą mogli dalej w pełni się rozwijać. To nauczyciele, dla których
świat wartości jest nieodłącznym elementem w wykonywaniu swojego zawodu,
są drogowskazami dla przyszłych pokoleń. Uważam, że należy dołożyć wszelkich starań, aby nie zaniedbać kształtowania odpowiednich wzorców u najmłodszych, którzy to najczęściej czerpią wzorce od nas rodziców i pedagogów.
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THE FUNCTION OF VALUES
IN STUDENT AND TEACHER'S LIFE

Summary: Values play a basic function in human life and they create
the future generations. Neglecting the key values, lack of implementation and their execution may easily lead to inapropriate attitudes
towards other people. The main purpose of the chapter is the attempt
to diagnose values which are crucial for school community.
Keywords: Values, human life, school community.
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Streszczenie: Celem badawczym niniejszego rozdziału pt. „Uwarunkowania postaw społecznych wobec aplikacji dronów w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19” jest analiza zmiennych i wybranych case
studies wpływających na postawy społeczeństwa w sytuacji unikalnego
zagrożenia bezpieczeństwa społecznego, jaką to sytuacją stała się niewątpliwie pandemia koronawirusa COVID-19 w roku 2020. Główne
metody badawcze wykorzystane w niniejszym rozdziale to analiza studium przypadków postaw obywateli oraz ich implikacji wobec szybko
postępujących zmian technologicznych, których inhibitorem jest nowe,
dotąd niespotykane globalne zagrożenie pandemią. Autorzy publikacji
w szczególności skoncentrowali się na wpływie technologii dronowych
na postawy społeczne. W konsekwencji przeprowadzonego dyskursu
autorzy formułują wnioski i obserwacje, które wskazują na konieczność
szerszej edukacji społeczeństwa w zakresie implementowanych rozwiązań technologicznych. Istotna jest również konkluzja, iż nowe rozwiązania techniczne implementowane naprędce pod pretekstem pandemii
wzbudzają dwuznaczne opinie społeczne i różne postawy, stanowiąc
często poza usprawnieniem naszego życia codziennego również namiastkę naruszenia prywatności obywateli.
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Wstęp
Od wieków społeczności na świecie przechodziły cyklicznie i sinusoidalnie poprzez stadia różnorodnych kryzysów, plag, ożywienia gospodarczego i dekoniunktury. Te stadia przenikały się ze przemianami i zdarzeniami
o podłożu politycznym, ekonomicznym, a ich wpływ był de facto szczególnie
znaczący na sferę społeczną i socjologiczną.
Od czasów II wojny światowej logika rozwoju aglomeracji ludzkich
i miejskich, przyciągających coraz większe grono mieszkańców, opiera się na
dążeniu do nieustannego wzrostu gospodarczego oraz intensywnych przepływach kapitału i ludzi w zglobalizowanym świecie w scentralizowanych lokalizacjach. COVID-19 to prawdopodobnie pierwsze tak poważne zagrożenie
i wyzwanie dla cywilizacji, w tym szczególnie mieszkańców mocno skomunikowanych i połączonych w sieć neuronową miast w wysoko rozwiniętych
gospodarkach i państwach kapitalistycznych. Unikalna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w drugim kwartale roku 2020, mocno zakwestionowała koncepcję funkcjonowania skupisk globalnych i kreatywnych, które chcą
uczestniczyć w międzynarodowej konkurencji4, poprzez efekt synergii i networking. Kooperacja, współdziałanie jak również współpraca są formami
synergii i wskazywały na wymierne zalety wspólnego działania, wyrażone
w zwiększonych efektach, maksymalizacji zysków, a także dawały możliwość
optymalizacji kosztów. Efekt synergii był jak dotąd istotną przesłanką tworzenia zespołów, skupisk i aglomeracji. Pojawienie się COVID, tymczasem,
obnażyło zdecydowaną słabość i zwiększone ryzyko tychże scentralizowanych
lokalizacji, dając zagrożeniu w postaci wirusa naturalne środowisko do szybkiej, skutecznej i praktycznie nieograniczonej replikacji.
Rozważając niedoskonałości formuły skupisk społecznych, nie sposób
pominąć jeszcze jednego istotnego ich wymiaru - do niedawna funkcjonował społeczny kapitalizm informacji, aczkolwiek relatywnie szybko ustąpił
W. Czajkowski, Integracyjny wymiar bezpieczeństwa personalnego w warunkach sytuacji trudnych, Artykuł w XVIII Międzynarodowym Seminarium z cyklu: „Metodologia badań systemów społecznych”, 21 maja 2020.
4
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miejsca innemu zjawisku społecznemu – powszechnej inwigilacji5. Korporacje
międzynarodowe, jak i rządy wraz z ich organami ścigania maksymalizują ilość
wiedzy posiadanej o swoich klientach i obywatelach oraz prowadzonych obserwacji ich reakcji. Konsekwencje pandemii w sferze społecznej są nader wyraźne
i wielowymiarowe. Jednym z wymiarów nagłej wymuszonej izolacji, zabezpieczenia się przed „niewidzialnym wrogiem” w postaci szerzącego się wirusa jest
przyspieszona absorpcja, aplikacja i często bezrefleksyjna akceptacja iniekcji
nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w życiu społecznym, rzutując
na sferę bezpieczeństwa obywateli. Z socjologicznego punktu widzenia istnieje
cienka linia pomiędzy naruszeniem prawa obywateli do prywatności, a bezpieczeństwem obywateli, a pretekst pandemii może stać się inhibitorem nielegalnych i nieetycznych, zamierzonych, bądź incydentalnych praktyk.
W wyżej zarysowany trend wpisuje się dodatkowo podejście klasyka nauk
socjologicznych i socjologa społeczeństw globalnych Ulricha Becka. Teza Becka jest następująca: współczesne społeczeństwo jest „społeczeństwem ryzyka”,
zaś nowe rozumienie „stadium nowoczesności” wymaga ponownego określenia standardów odpowiedzialności, monitorowania, bezpieczeństwa, ograniczenia szkód6 oraz rozszerzenia katalogu ryzyka z jakim społeczeństwo się dziś
mierzy z uwagi na postęp technologiczny.
Elementem innowacji technologicznej, stanowiącej fenomen techniczny
i socjalny wpisujący się w nowe trendy, wkraczając jednocześnie w aspekty
inwigilacji jest technologia bezzałogowych statków powietrznych, zwanych
potocznie „dronami”. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy wpływu dronów, obecnych systematycznie i stopniowo coraz bardziej masowo w życiu
codziennym obywateli tak w Polsce jak i na świecie, na ich postawy społeczne.
Drony są obecnie wykorzystywane do celów komercyjnych, bezpieczeństwa publicznego, niekomercyjnych (rozrywkowych), czy badań naukowych. Prognozy krótko- i długoterminowe wskazują na tendencję rosnącą
wykorzystania dronów w różnych sektorach. Drony w służbie zdrowia, drony
w mediach, drony dostarczające leki, szczepionki i zakupy w dobie COVID…
Jednakże nie jest pewne, czy opinia publiczna zaakceptuje ten wysoce potencjalny „napływ” nowej technologii w postaci dronów7. Nasuwa się pytanie
E. Sarnacka-Mahoney, Kapitalizm inwigilacji. Nasze zachowanie jest już nie tylko śledzone, ale też zmieniane w określonym kierunku. Wywiad z Shoshaną Zuboff,https://forsal.pl/arty
kuly/1164703,kapitalizm-inwigilacji-nasze-zachowanie-jest-juz-nie-tylko-sledzone-ale-tez-zm
ieniane-w-okreslonym-kierunku-wywiad.html 07.07.2019 (dostęp: 24.07.2020).
6
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004, s. 347-348.
5

B. Aydin, Public acceptance of drones: Knowledge, attitudes, and practice, “Technology in Society Journal’ 2019, no 59.
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– jakie są obecne postawy społeczeństwa w odniesieniu do użycia i obecności dronów, które nieodparcie kojarzą się z inwigilacją i naruszeniem sfery
komfortu i bezpieczeństwa, zaś idąc dalej - czy sytuacja globalnej pandemii
spowodować może zauważalne zmiany postaw społecznych w tym zakresie?
W tym artykule jako cel stawiamy sobie analizę tego aktualnego i istotnego
społecznie fenomenu.
Tekst główny
Socjologiczne gremia akademickie podejmują od lat wieloaspektowe
rozważania w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Jedna z teorii głosi, iż poczucie bezpieczeństwa oznacza w praktyce sytuację „zakorzenienia jednostek w
systemie społecznym, które umożliwia jednostkom „oswajanie rzeczywistości”
tj. postrzeganie jej w kategoriach „normalności” i „swojskości”8. Jak wskazywał amerykański psycholog Abraham Maslow, w swojej klasycznej teorii
hierarchii potrzeb – bezpieczeństwo stanowi potrzebę fundamentalną. Społeczeństwo w sposób intuicyjny dąży do nazwania nieznanego, „oswojenia”
nowych zjawisk, osób i procesów, aby zniwelować lęki pierwotne.
Drony w przestrzeni publicznej zdecydowanie zaburzają znane nam m.in.
z XX wieku kanony bezpieczeństwa i naruszają cienką linię dostępu technologii do naszej prywatności. Pojawienia się obiektu latającego sterowanego przez
niezidentyfikowanego operatora oraz charakterystyczny dźwięk drona w przestrzeni publicznej, zdecydowanie nie kojarzy się nam jeszcze ze „swojskością”,
a nawiązuje bardziej do inwigilacji generując poczucie niepewności, kojarzone
z socjologiczno-ekonomicznym pojęciem „kapitalizmu nadzoru”.
Kapitalizm nadzoru, czy kapitalizm inwigilacji to koncepcja społeczna,
której autorką jest prof. Shoshanna Zuboff z Uniwersytetu Harwardzkiego.
Zgodnie z definicją autorki cyt. „jest to nowy system ekonomiczny, w którym
doświadczenia ludzi uznano za swobodnie dostępny, surowy materiał, (…),
pasożytnicza logika ekonomiczna w której produkcja dóbr i usług podporządkowana jest nowej globalnej architekturze bazującej na modyfikacji zachowań
ludzi (…)”9. Kapitalizm informacji czy wiedzy jako termin naukowy zaistniał
w latach 90-tych dwudziestego wieku, gdy zaczęły się rozwijać nowe technologie komunikacji. W tych czasach zakładano, iż wiedza i informacje staną
8
M. Gorzko, Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych, „Forum Socjologiczne” 2020, nr 10, s. 43-45.
9
S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Flight for the Future at the New Frontier of
Power, Londyn 2019, s. 116-118.
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się fundamentem gospodarek i metropolii. Badacze socjologii przekonywali
w owym czasie, iż nasza rzeczywistość pozostanie bez większych zmian, prócz
tego, że w epoce informacji będziemy wykonywać pracę szybciej, wydajniej
oraz przy niższych kosztach. Tymczasem przejście od informacji do inwigilacji
dokonało się w sposób praktycznie niezauważalny10. Na początku powstały
pozornie niewinne nowe zjawiska rynkowe wymyślone na potrzeby mediów
cyfrowych np. pojawiły się niezbyt jeszcze efektywne praktyki śledzenia naszej
aktywności w internecie, jak np. cookies. Wraz z tym doszło też do pierwszych
dysput, a nawet prób legislacyjnych, by chronić prywatność oraz dane użytkowników. Zdaniem prof. Zuboff można zaobserwować próby racjonalizacji
odzierania nas z prywatności, zgodnie z zasadą cyt. „nie masz nic do ukrycia
- jesteś nikim”11. Kapitalizm inwigilacji, zaczął rozwijać się, nie napotykając
przeszkód i w efekcie stając się dominującą formą dla całego życia społecznego
i ekonomii, wychodząc poza ramy sieci internetowej i wchodząc we wszelkie
sfery życia społecznego, również poprzez popularyzację bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni publicznej i ich praktycznie nieograniczonego
dostępu do wszystkich posesji i osób fizycznych.
Taki stan rzeczy jest katalizatorem współczesnego cyfrowego „wyścigu
zbrojeń”, który jest nieprzejrzysty. Stosując standardowe, dotychczas znane
nam parametryzacje, trudno mierzyć w nim postępy poszczególnych stron. Co
więcej, wypracowywane w jego ramach potencjalnie przełomowe osiągnięcia
(np. Internet rzeczy czy sztuczna inteligencja) mają istotnie przewidywalne
konsekwencje. Nieprzejrzysta jest także sama dynamika i struktura cyfrowego
wyścigu, ponieważ większość technologii tworzonych w jego ramach należy do
technologii tzw. „podwójnego zastosowania” tj. mogą one być wykorzystane
zarówno jako broń, jak i w celach niemilitarnych, a w dobie COVID-19 nawet
w istotnych sferach społecznych i ochronie zdrowia obywateli, stąd tym bardziej trudno jest je poddać kontroli. Kluczowe znaczenie ma fakt, iż dynamika
cyfrowego wyścigu zbrojeń ma bezprecedensowe przyspieszenie. Innowacje są
szybko wdrażane i służą do jeszcze szybszego opracowywania i wdrażania kolejnych innowacji12, co w krótkich interwałach czasu stale destabilizuje poczucie

10
E. Sarnacka-Mahoney, Kapitalizm inwigilacji. Nasze zachowanie jest już nie tylko śledzone, ale też zmieniane w określonym kierunku. Wywiad z Shoshaną Zuboff, https://forsal.pl/artykuly/1164703,kapitalizm-inwigilacji-nasze-zachowanie-jest-juz-nie-tylko-sledzone-ale-tez-zmieniane-w-okreslonym-kierunku-wywiad.html 07.07.2019 (dostęp 24.07.2020).
11
S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Flight for the Future at the New Frontier
of Power, Londyn 2019, s. 479.

M. Gurtowski, Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru, „Forum Socjologiczne” 2020, nr 10, s. 109-110.
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bezpieczeństwa społecznego. Sensu stricte, cyfrowy wyścig zbrojeń sprzężony
z systemem kapitalizmu nadzoru jawi się jako proces, który na poziomie intencji ma prowadzić do postępu cywilizacyjnego i zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasem prowadzi także do nowych rodzajów destabilizacji, godząc
w podstawy nie tylko porządku, lecz także współczesnej cywilizacji13. Obserwacje tego nowego sprzężonego zjawiska społecznego prowadzą do wniosku,
iż od obecnych społeczeństw wymaga się niewyobrażalnie szybkiego przyswajania zagadnień technicznych, a ponadto unikalnej w perspektywie wieków
tolerancji i akceptacji innowacji, dla ich wprowadzenia do życia codziennego
i sfery bezpieczeństwa.
Szczególnie w zurbanizowanych skupiskach ludzkich czyli metropoliach,
technologie wspierające walkę z pandemią aplikowane są lawinowo, dzięki
masowemu stosowaniu tzw. „szybkiej ścieżki”. „W czasach COVID-19 nastąpił niespotykany dotąd skok w rozwoju technologii śledzącej, przypuszczalnie
aplikowanej w najlepszych intencjach, aczkolwiek” według prof. Davida Phillipsa, ekspert ds. zdrowia globalnego i epidemiologii społecznej z Uniwersytetu
Lingnan w Hongkongu, „później nie będzie można tej technologii „schować
z powrotem do pudełka”.
Ważnym wymiarem pandemii są innowacje techniczne, które z niespotykaną dotąd dynamiką zafunkcjonowały w przestrzeni publicznej. Sztuczna
inteligencja i innowacje pomagały lekarzom we Włoszech i Chinach w szybszej diagnostyce zakażeń. Uwagę mediów przyciągał również pies-robot pilnujący przestrzegania restrykcji epidemicznych w parku w Singapurze i drony
używane w tym celu w wybranych japońskich, chińskich i amerykańskich
miastach14. Aplikacje śledzące na telefonach komórkowych wzbudzają szereg
kontrowersji, a drony i roboty uznawane są tylko za widoczne przedłużenie
tych systemów. Wielu widzi w nich szansę na złagodzenie ograniczeń przemieszczania się i opanowanie pandemii, ale inni obawiają się o nadmierną ingerencję w prywatność. Skuteczność tych systemów nie została jak dotąd potwierdzona w praktyce - modele symulacyjne wskazują, że aplikacje śledzące
mogą spowolnić szerzenie się wirusa, ale pod warunkiem, że będzie ich używał
znaczący odsetek społeczeństwa. W Chinach, pierwszym kraju dotkniętym
pandemią, "kody zdrowotne" na telefonach wymagane są przy wejściu do licznych budynków i środków komunikacji publicznej. Władze 10-milionowego
Ibidem, s. 111.
Gazeta Prawna, Pandemia minie, systemy śledzące zostaną? Zachód rozważa aplikacje
i urządzenia, które dotąd były nie do pomyślenia, 07.06.2020, www.gazetaprawna.pl/artykuly/1481786,systemy-sledzenia-koronawirus-aplikacje-roboty.html [dostęp: 10-11.06.2020].
13
14
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miasta Hangzhou publicznie ogłosiły, że rozważają utrzymanie i rozbudowę
tego systemu, by oceniał stan zdrowia mieszkańców również po zakończeniu
pandemii15.
Spośród takk licznych nowych technologii, na szczególną uwagę, z uwagi
na skalę ich wykorzystania w dobie pandemii zasługują drony. Drony, BSP
czyli bezzałogowe statki powietrzne znajdują coraz szersze zastosowanie w segmencie cywilnym. „Dron” występuje jako dowolna bezzałogowa platforma
operująca na lądzie, morzu, w powietrzu lub w przestrzeni kosmicznej. Ponadto w literaturze przedmiotu funkcjonują tzw. „roje dronów”, czyli zjawisko
wykorzystania wielu dronów współpracujących w celu osiągnięcia wspólnych
celów taktycznych16.
Zgodnie z raportem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
oraz fundacji Instytut Mikromakro, liczba dronów w Polsce przekracza już
100 tysięcy. Plasuje nas to w światowej czołówce intensywności użytkowania
bezzałogowych statków powietrznych. Cywilny i wojskowy rynek dronów
rozwija się niezwykle dynamicznie. Rośnie również liczba osób posiadających
uprawnienia operatora. Każdego dnia media donoszą o nowych, innowacyjnych sposobach praktycznej aplikacji tej nowości technologicznej w życiu obywateli, biznesie, nauce. W mediach pojawiają się liczne publikacje wskazujące,
iż „autonomiczny dron powalczy z myśliwcem”, czy dostępny jest „pasażerski
dron czyli taksówka bez kierowcy”. Przestrzenie życia publicznego, w których
aplikacja dronów ma podłoże pozytywne i pożądane to m.in.: inspekcje obiektów infrastruktury, transport i przenoszenie ładunków (logistyka), wsparcie
służb ratownictwa, badania naukowe, działalność komercyjna, sport, rozrywka
i rekreacja17.
Ich niekontrolowane użycie i dostępność wiążą się jednak z możliwością
ich zastosowania w wielu dziedzinach życia, w tym również w sposób zagrażający bezpieczeństwu czy kreujący nowe zagrożenia. Drony wykorzystywane
intencjonalnie mogą wspierać szpiegostwo biznesowe i gospodarcze poprzez
obserwację VIP, obiektów tajnych, akcje i ataki terrorystyczne np. użycie broni, bombardowanie, ataki na składy amunicji, zwiększają ryzyko wystąpienia
zdarzeń komunikacyjnych, zakłócają pracę grup dyspozycyjnych np. mogą
Ibidem.
Modern War Institute, Swarms of mass destruction: the case fro declaring armed and fully
autonomous drone swarms as WMD, opublikowany 28.05.2020 www.mwi.usma.edu/Swarmsmass-destruction-case-declaring-armed-fully-autonomous-drone-swarms-wmd/ [dostęp: 09.06.
2020].
17
Info Security24, Raport: Systemy zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, Defence24,
Warszawa 2019, s. 5-14.
15
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zostać wykorzystane jako narzędzie dla realizacji przemytu, przerzut kontrabandy przez granicę państw. Wprost proporcjonalnie wzrasta ryzyko zagrożeń,
w tym liczba przestępstw z wykorzystaniem dronów: przemyt narkotyków,
transport broni, inwigilacja, zamachy. Zagrożone są nie tylko obiekty o charakterze strategicznym czy infrastruktura krytyczna. Rodzi się przede wszystkim pytanie o bezpieczeństwo zwykłych obywateli, w tym w podczas udziału
w imprezach masowych, przybywania w miejscach publicznych, czy korzystania ze środków transportu zbiorowego.
Kompilacja czynników takich jak, powszechna dostępności dronów, ich
relatywnie niska cena, ryzyko związane z ich użyciem, ogólny strach, bezradność, niepewność, rosnąca izolacja i inwigilacja społeczna są genezą występowania skrajnie różnych postaw i odbioru społecznego zastosowania technologii BSP w życiu społecznym na masową skalę – od pragmatyzmu, po lęk
i odrzucenie.
Zdecydowany wpływ na postawy społeczne ma szerokorozumiana świadomość społeczna. Na rzeczoną świadomość społeczną składa się natomiast
złożone repetytorium elementów: myślenie potoczne, opinia publiczna, wiedza naukowa, sfera sacrum i ideologie, literatura i sztuka18. Wiedza naukowa
i ideologia stanowią czynniki indywidualne, których deficyt możliwy jest do
wypełnienia w sposób intencjonalny. Tymczasem, myślenie potoczne i opinię publiczną wśród społeczeństw stymuluje fakt rosnącej ilości incydentów
z wykorzystaniem BSP na całym świecie. Dla przykładu, drony zostały wykorzystane przez organizacje o charakterze przestępczym – w dniu 14.09.2019
nastąpił atak na rafinerie państwowe koncernu ARAMCO w Arabii Saudyjskiej. Efektem tego działania było krótkoterminowe zmniejszenie podaży ropy
naftowej na świecie o 60% oraz krótkoterminowy wzrost cen ropy o 10%.
W grudniu 2018, obecność dwóch dronów cywilnych spowodowała zamknięcie lotniska Gatwick w Wielkiej Brytanii dla ruchu samolotów przez
36 godzin powodując, iż odwołano 1000 lotów, poszkodowanych zostało 120
tys. pasażerów, finalnie w konsekwencji tego incydentu tylko linie lotnicze
Easy Jet straciły ponad 15 mln funtów.
Idąc dalej, pod koniec roku 2017 w HMP Hewell w Wielkiej Brytanii
10-osobowa grupa przestępcza użyła dronów do przemytu (wykonani ponad
49 lotów). W efekcie tej akcji dokonano przemytu narkotyków, kart SIM,

J. Maciejewski (red.), Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018; K. Drabik, Paradoks modernizacji – bezpieczeństwo a ryzyko, s. 138.
18

52

UWARUNKOWANIA POSTAW SPOŁECZNYCH ...

broni o wartości blisko 1 miniona funtów19. Przypadki zobrazowane wyżej stanowią tylko namiastkę realnych incydentów przestępczych, które mają miejsce
każdego dnia na całym świecie z celowym wykorzystaniem nowych technologii dronowych w życiu społecznym i gospodarczym.
Opinię publiczną kreują również inne teorie i ideologie. Dla przykładu,
w 2017 roku badacz sztucznej inteligencji Stuart Russell na spotkaniu Konwencji ONZ o broni konwencjonalnej zaprezentował materiał wideo pt. „Slaughterbots”. Na filmie fikcyjne roje dronów rozpoznają, celują i zabijają przeciwników, w tym aktywistów i przywódców politycznych. Twórca tej teorii
twierdzi, że drony za 25 milionów dolarów mogą zniszczyć pół miasta.
Chociaż takie incydenty na razie stanowią bardziej sience-fiction, jak wiadomo wiele stanów w USA rozwija zarówno technologię roju dronów, jak
i broń autonomiczną. Każda część amerykańskiego wojska rozwija roje dronów - w tym roje na potrzeby marynarki wojennej i Sił Powietrznych. Istnieją
plany, aby zatrudniać roje w szerokim zakresie ról wojskowych, od gromadzenia danych wywiadowczych po tłumienie obrony powietrznej wroga. Rosja,
Chiny, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne armie również rozwijają te
technologie20.
Równolegle, wpływ nowych technologii w postaci dronów na postawy
społeczne jest w ostatnim czasie przedmiotem badań naukowych w dziedzinie
socjologii, psychologii i behawiorystki. W amerykańskim periodyku „Technology In Society” w listopadzie 2019 roku opublikowano wyniki badania
opinii publicznej i interesariuszy odnoszące się do postrzegania technologii
dronowych w społeczeństwie brytyjskim.
Główne wnioski wynikające z analizy danych pozyskanych w formie
badania ilościowego (>150 ankiet) prowadzą do wielu istotnych obserwacji.
Analiza wskazuje, iż opinia publiczna pozyskuje informacje o dronach głównie
z mediów informacyjnych oraz filmów i seriali, co wskazuje na niską świadomość społeczną obywateli. Interesariusze, czyli użytkownicy dronów otrzymali
znacznie wyższe wyniki w zakresie wiedzy w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Co istotne, osoby posiadające doświadczenie w technologii, nauce, inżynierii i naukach ścisłych dysponują zbliżoną wiedzą i podejściem do dronów
w zestawieniu z mniej wykształconymi przedstawicielami populacji. Faktyczna
19
Materiały wewnętrzne HERTZ Systems z webinarium „Katalog ryzyk związanych z atakiem
dronów. Czy ryzyko ataku zmienia się w wyniku pandemii COVID-19”, 15.05.2020.
20
Modern War Institute, Swarms of mass destruction: the case fro declaring armed and fully
autonomous drone swarms as WMD, opublikowany 28.05.2020, www.mwi.usma.edu/Swarmsmass-destruction-case-declaring-armed-fully-autonomous-drone-swarms-wmd/ [dostęp: 11.06.
2020].
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wiedza opinii publicznej ma mniejsze znaczenie niż wiedza postrzegana. Badania wykazały, iż populacja mężczyzn ma większą wiedzę o dronach i bardziej
je akceptuje w przestrzeni publicznej, niż kobiety.
Opinia publiczna postrzega drony z kamerami jako większe zagrożenia
niż drony bez systemów kamer, tymczasem tylko 60% społeczeństwa wiedziało, iż nie wszystkie drony są wyposażone w kamery. Z listy czterdziestu
różnych zastosowań dronów ogół społeczeństwa nie był świadomy większości przyszłych i wielu obecnych zastosowań dronów. Za najwyższe czynniki
ryzyka uznano „drony nadużywane przez przestępców lub terrorystów oraz
drony nadużywane w zakresie poszanowania prywatności”21. Ogólne poparcie
społeczne dla bezpieczeństwa publicznego i zastosowań dronów w badaniach
naukowych jest wysokie.
Analiza wyników tych badań pozwala na sformułowanie wniosku, iż drony nie były obecnie dobrze akceptowane, z wyjątkiem zastosowań związanych
z bezpieczeństwem publicznym i badaniami naukowymi. Opinia publiczna
postrzega drony jako ryzykowną technologię, która bezpośrednio narusza ich
prywatność. Co więcej, opinia publiczna nie jest świadoma większości przyszłych zastosowań dronów i wielu obecnych zastosowań. Podsumowując wyniki, badanie to zaleca, aby instytucje publiczne i prywatne współpracowały
w celu opracowania strategii ograniczania ryzyka i reagowania w celu zminimalizowania ryzyka. Ponadto społeczeństwo musi otrzymywać informacje
o tych strategiach za pośrednictwem środków masowego przekazu i instytucji
edukacyjnych. Może to pomóc poprawić reputację dronów z maszyn zabójców lub urządzeń zakłócających prywatność w kierunku technologii, która
pomaga społeczeństwu22. Realizacja tego postulatu wpłynie na stopniowe poznawanie tej nowej technologii przez społeczeństwo i przesuwanie granicy jej
tolerancji w kierunku zafunkcjonowania jej w strefie bezpieczeństwa.
Opublikowane w 2019 roku badanie postaw społecznych w zakresie dronow zrealizowane przez globalną firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers
(PwC) opiera się na ankiecie opinii publicznej i liderów biznesu na temat ich
stosunku do technologii dronów i przepisów dotyczących dronów. Wielka
Brytania jest szczególnie istotnym miejscem do zgłębiania opinii publicznej
w tym zakresie społecznym z wielu powodów - w ostatnich latach zaobserwowano ogromną liczbę operatorów dronów podejrzanych o potencjalne wypadki między dronami a samolotami w brytyjskiej przestrzeni powietrznej,
B. Aydin, Public acceptance of drones: Knowledge, attitudes, and practic, “Technology in
Society Journal” 2019, nr 59.
22
Ibidem.
21
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czy przemyty na terenie więzień23. Wydawałoby się, że drony mają w Wielkiej
Brytanii bardzo złą reputację – obecnie mniej niż jedna trzecia (31%) ankietowanych członków społeczeństwa pozytywnie ocenia technologię.
Największe obawy społeczeństwa dotyczące komercyjnych dronów to
niewłaściwe użytkowanie (41%), ryzyko użycia przez przestępców (27%) oraz
ryzyko wypadku (26%). 78% respondentów chce, aby operatorzy dronów byli
licencjonowani, 70% nie jest przekonanych, czy wie, komu zgłosić nadużycie
drona, 70% chce, aby trasy dronów były rejestrowane w systemach urzędu
lotnictwa cywilnego.
Badania PwC wykazały, że sprzeciw opinii publicznej wobec dronów
zmniejsza się, gdy aspekty ich użytkowania stają się konkretne, zdefiniowane,
jak również gdy wyjaśnione są szersze korzyści wykorzystania tej technologii
na rzecz potrzeb społecznych. Najpopularniejszymi potencjalnymi zastosowaniami dronów były zastosowania istotne społecznie m.in. poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe (87%), identyfikacja i śledzenie przestępców (80%)
oraz wspieranie innych działań ratowniczych (84%).
Co istotne, badania PwC wskazują, iż opinia publiczna przenosi się na
rynek, gdyż ponad jedna trzecia (35%) liderów biznesu uważa, że drony nie
są wykorzystywane w ich branży z powodu negatywnych opinii społecznych,
pomimo faktu, iż 43% ankietowanych twierdzi, że ich branża skorzystałaby na
używaniu dronów24. Takie podejściu i otwarte postawy społeczne wpływają na
generowanie przestrzeni do rozszerzonej i skuteczniejszej aplikacji technologii
dronowych w życiu codziennym. Można zaryzykować tezę, iż producenci dronów powinni korzystać z każdej sytuacji czy potrzebie o pozytywnym odbiorze
społecznym, aby „oswajać” społeczeństwo z tą „nieoswojoną” jeszcze technologią, która wpisuje się w wypełnienie jednej z podstawowych sfer potrzeb
człowieka.
Zgodnie z licznymi teoriami społecznymi, w tym zgodnie z przywoływaną wcześniej teorią Maslowa, podstawową potrzebą człowieka jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim. Problematyka bezpieczeństwa wymaga podjęcia kwestii mechanizmów regulujących zachowanie
jednostki w warunkach sytuacji trudnych, sytuacji zagrożenia i niepewności.
Użytecznym kontekstem, w którym można prowadzić interpretacje działania jednostki w warunkach zagrożenia jest opis i interpretacja problematyki
bezpieczeństwa personalnego. Realizacja zautomatyzowanego i świadomego
Drone Life, https://dronelife.com/2019/06/07/pwc-research-public-perception-a-barrier-to-drone-adoption/ (dostęp 01.08.2020).
24
Ibidem.
23
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dążenia do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa jednostki jest interpretowana w kategoriach mechanizmów służących integracji jej działania w wymiarze
indywidualnym i społecznym25. Aktualne kanony bezpieczeństwa determinowane są przez kulturę idei, ukształtowaną w określonych uwarunkowaniach
cywilizacyjnych. Odbywa się to adekwatnie do aktualnych właściwości przestrzeni i czasu26. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o determinanty zagrożenia
bezpośredniego (fizycznego), ale również o zagrożenia pośrednie. Naturalnym
jest, iż każdy człowiek, podmiot, obywatel dążyć będzie do akceptowalnej
minimalizacji, bądź całkowitej niwelacji zagrożenia. Ważną przesłanką w analizie czynników wpływających na bezpieczeństwo jednostki, jest jej zaufanie
do władzy politycznej i instytucji.
Szczególnie zauważalnym jest, iż w dobie pandemii systemy dronowe
zaczęły być prawie powszechnie wykorzystywane w życiu publicznym, przez
organy państwa i grupy dyspozycyjne m.in.:
− polskie służby graniczne zaczęły stosować drony, termowizję, satelity
i inne technologie na skalę masową
− Szkocja testowała i zaaplikowała dostawy masek do szpitali poprzez
drony
− policja w większych miastach w Polsce zakupiła drony do inwigilacji
miejsc o zakazie dostępu
− drony określonego typu zostały dopuszczone do dostawy leków
i sprzętu ochronnego w USA
− Energylandia i inne parki rozrywki w Europie zdecydowały się na
dezynfekcję swoich atrakcji z uwagi na pandemię poprzez drony.
Pandemia, która sama w sobie jest sytuacją nadzwyczajną, poszerzyła potencjalne pole do rozwoju kolejnego niebezpieczeństwa - bezprawnego użycia
BSP. Wprowadzenie stanu epidemii może kierować bowiem wrogie służby
oraz strategów ugrupowań terrorystycznych do wykorzystania tego trudnego
dla Państwa i społeczeństwa okresu do realizacji własnych egoistycznych celów politycznych, propagandowych, strategicznych, o bezpośrednim wpływie
na bezpieczeństwo obywateli27. Częste są również obawy, iż pandemia minie,

25
W. Czajkowski, Integracyjny wymiar bezpieczeństwa personalnego w warunkach sytuacji trudnych, Artykuł w XVIII Międzynarodowym Seminarium z cyklu: „Metodologia badań systemów
społecznych”, 21 maja 2020, s. 10.
26
J. Maciejewski (red.), Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018; K. Drabik, Paradoks modernizacji – bezpieczeństwo a ryzyko, s. 138-141.
27
Materiały wewnętrzne HERTZ Systems z webinarium „Katalog ryzyk związanych z atakiem
dronów. Czy ryzyko ataku zmienia się w wyniku pandemii COVID-19”, 15.05.2020.
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zaś np. wprowadzone już raz systemy śledzące pozostaną. Przywoływany wcześniej ekspert D. Phillips z Hongkongu podkreśla, że „nie dysponujemy obecnie lekarstwem ani szczepionką na COVID-19, więc namierzanie, śledzenie
i testowanie to w tym momencie jedyna broń, jaką mamy”28. Zaznacza jednak,
że choć wiele osób godzi się na śledzenie w obliczu zagrożenia zdrowia, to
jeśli w przyszłości zostaną przez taki system namierzeni np. w związku z przestępstwem czy demonstracją polityczną – wtedy mogą to uznać za nieetyczne
i zbyt inwazyjne29. Należy zatem przyjąć założenie pewnej dwubiegunowości,
dwoistości podejścia do technologii dronowej w aspekcie społecznym: o ile
technologia nas wspiera i pozwala nam na wygenerowanie konkretnych korzyści – akceptujemy ją, aczkolwiek gdyby miała ingerować czy ograniczyć moją
prywatność – wówczas pojawia się odniesienie do nieetycznych i społecznie
odrzucanych praktyk kapitalizmu nadzoru.
Zakończenie
Wyjątkowo szybki rozwój technologii informacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu sprawił, że dziś w zupełnie inny sposób myślimy o społeczeństwie.
Nowoczesne technologie (zwłaszcza informacyjne) zmieniają życie społeczne
i postawy ludzkie w każdej płaszczyźnie. Wszechobecne drony, możliwość rozproszonej i masowej komunikacji, telepracy, nowo powstające zawody i stanowiska pracy, cyberterrozyzm i inwigilacja poprzez całodobowy monitoring
całych skupisk ludzkich w duchu ekspansji kapitalizmu nadzoru to argumenty,
świadczące o tym, że nowe technologie wraz z całym przemysłem tele-informatycznym i tele-metrycznym, powinny stanowić jedno z podstawowych zagadnień i wyzwań dla współczesnych nauk społecznych. Istotnym punktem
odniesienia do analizy nowych technologii i ich roli w życiu współczesnego
człowieka stała się teoria aktora-sieci (ANT) spopularyzowana przez Bruno
Latoura. W swoich założeniach zwraca ona szczególna uwagę na tzw. nieosobowy element sieci: komputery, urządzenia mobilne, serwery, centra danych, laboratoria itp. Podążając za ANT, to co społeczne nagle jest również
„technologiczne” i na odwrót.

28
Gazeta Prawna, Pandemia minie, systemy śledzące zostaną? Zachód rozważa aplikacje i urządzenia, które dotąd były nie do pomyślenia, 07.06.2020, www.gazetaprawna.pl/artykuly/1481786,systemy-sledzenia-koronawirus-aplikacje-roboty.html [dostęp: 11.06.2020].
29
Ibidem.
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Zdalne sterowanie BSP miało miejsce już w latach 60 i 70-tych XX wieku przez Armię Stanów Zjednoczonych w Wietnamie30.
Czy sytuacja globalnej pandemii oraz wykorzystanie dronów w celu
wspomagania niwelacji jej skutków spowodowały zauważalne zmiany postaw
społecznych w tym zakresie?
Podsumowując rozważania na temat wpływu nowych technologii w postaci dronów na postawy społeczne w dobie pandemii COVID-19 zauważyć
należy, iż paradoksalnie pandemia wirusa COVID, ogłoszona przez WHO
w marcu 2020 roku stała się pozytywnym inhibitorem wielopłaszczyznowej
absorpcji wielu nowych technologii, które zaistniały w przestrzeni publicznej. Jedną z nich jest popularyzacja współistnienia bezzałogowych statków
powietrznych w życiu społecznym, w „tkance” współczesnych miast i społeczeństw. Zdecydowanie jest to jeden z pozytywów zaistniałej sytuacji pandemicznej. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy owa absorpcja będzie procesem
trwałym, czy fakt pandemii wpłynął jedynie na tymczasowo na nasze środowisko społeczne i technologiczne. Czy nagła, tymczasowa wszechobecność BSP
wpłynęła na spadek niepewności i poczucie zagrożenia społeczeństwa płynącego z widoku dronów unoszących się w przestrzeni powietrznej? W opinii autorów tego artykuły, niestety nie. Sama istota konstrukcji BSP zapewniająca
pewną aminowość operatorowi drona jest czynnikiem nadal utrzymującym
pewną niechęć społeczną w zakresie tego rozwiązania. W dobie powszechnej
automatyzacji systemów sterowania i kontroli istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, nadal istnieje możliwość stosunkowo łatwego przejęcia kontroli nad rozwiązaniami cybernetycznymi czy dronowymi przez terrorystów, bądź osoby nieuprawnione31, co nadal wywołuje dystans społeczny do BSP. Według autorów, zmiana postaw społecznych w tym zakresie
będzie procesem długoterminowym, powiązanym ze zmianami kulturowymi i światopoglądowymi. Zmiany społeczne są przede wszystkim zmianami
w dotychczasowym systemie wartości społecznych i obejmują modyfikację
i modernizację dotychczasowej orientacji i preferencji etycznych, które będą
następstwem złożonej rewolucji informatyczno-technologicznej.
Strach i nieracjonalne zachowania jednostek są konsekwencją długotrwałych, przebiegających spontanicznie procesów socjalizacyjnych, stąd
w odbiorze nowości i innowacji często społeczeństwo jest blokowane wyłącznie
30
J. Maciejewski (red.), Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018; H.M. Karwan, Nowe technologie wykorzystywane przez grupy dyspozycyjne, s. 587-592.
31
Ibidem, s. 597.
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przez emocje, które są pozbawione logiki systemu i racjonalnej postawy społecznej32. Według dr M. Stochmal „Rozwój techniczny, a tym samym cywilizacyjny, przyczynił się do postępu człowieka i jego coraz większych osiągnięć
naukowo-technicznych. Człowiek nie zdaje sobie jednak sprawy, że wraz
z rozwojem industrialnym aranżowane są niejako nowe sytuacje stwarzające
niebezpieczeństwo, o którym nie wiadomo tylko tego, w którym miejscu się
wydarzy”33. Założyć można tezę, iż w socjologicznym podejściu do absorpcji
nowych technologii naturalnym cyklem jest następująca sekwencja zdarzeń:
technika -> innowacja –> bezpieczeństwo -> zmiana postaw.
Do operacjonalizacji zastosowania dronów w życiu społecznym, niwelacji
części ryzyka oraz wzrostu zaufania społecznego do BSP może przyczynić się
chociażby rządowe programy np. U-space. U-space to zestaw nowych usług
systemu teleinformatycznego o wysokim poziomie digitalizacji i automatyzacji
oraz specjalnych procedur zaprojektowanych w celu wspierania bezpiecznego
i optymalnego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów34.
Zgodnie z teorią wypracowaną przez prof. Zuboff, dzięki zmianom postaw społecznych i dalszemu gwałtownemu postępowi technologii będziemy
żyć w społeczeństwie, gdzie zachowanie ludzkie jest nie tylko monitorowane
przez globalnych „architektów rzeczywistości”, ale jest równolegle przedmiotem ingerencji sił z zewnątrz tak, by wpłynąć na jego kształt. Podmioty biznesowe zainteresowane są komercjalizacją benefitów wynikających z kapitalizmu
nadzoru - świadczy o tym choćby projekt budowy Google City - ma to być
w pełni inteligentne miasto, które powstaje obecnie jako część kanadyjskiego
Toronto, jako namiastka naszej przyszłości sygnowanej kompletną przejrzystością i inwigilacją. „Do tego wystąpią jeszcze większe nierówności społeczne, bo
pojawi się ekstremalna asymetria wiedzy. Z jednej strony będziemy mieli prywatny biznes i wąski klan specjalistów od baz danych i big data, którzy wiedzą
i mogą więcej. Z drugiej będziemy my, nieświadomi tego, kto nas obserwuje
i po co to robi”35. Naturalnym w kontekście badań i tez wydaje się przyjęcie

A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 36-37.
33
M. Stochmal, „Socjologiczna recepcja zagrożeń ujawnionych w krajobrazie społecznym” s. 32,
(red.) J. Maciejewski, M. Stochmal, Z. Ludziejewski, Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016.
34
Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2019, s. 9.
35
E. Sarnacka-Mahoney, Kapitalizm inwigilacji. Nasze zachowanie jest już nie tylko śledzone, ale też zmieniane w określonym kierunku. Wywiad z Shoshaną Zuboff, https://forsal.pl/
artykuly/1164703, kapitalizm-inwigilacji-nasze-zachowanie-jest-juz-nie-tylko-sledzone-ale-tez-zmieniane-w-okreslonym-kierunku-wywiad.html 07.07.2019 (dostęp 01.08.2020).
32
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założenia, iż rozwój technologii dronowych jest nieuchronny z uwagi na
przedstawione w niniejszym artykule zalety zastosowania tej wszechstronnej
technologii w przemyśle, grupach dyspozycyjnych, biznesie i życiu społecznym. Nie istnieje konsensus w zakresie skutecznego i szybkiego remedium,
które pozwoli zminimalizować strach przed inwigilacją, aczkolwiek jedną
z konkluzji jest potrzeba edukacji społeczeństwa i popularyzacji otwartego
dyskursu środowisk naukowych w zakresie nauk o społeczeństwie, biznesu,
służb państwa na temat granic inwigilacji.
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DETERMINANTS OF SOCIAL ATTITUDES
TOWARDS THE APPLICATION OF DRONE
TECHNOLOGY UNDER THE TREAT
OF THE COVID-19 PANDEMIC EXPOSURE

Summary: The research objective of this Chapter entitled "Determinants of social attitudes towards the application of drone technology
under the threat of the COVID-19 pandemic exposure" is an analysis
of variables and selected case studies affecting the attitudes of society in
the event of a unique threat to social security, which was undoubtedly
the COVID-19 pandemic in 2020. Main research methods used in
this chapter is an analysis of case studies of citizens' attitudes and their
implications towards rapidly advancing technological changes, which
are inhibited by the new, unprecedented global threat of a pandemic.
The authors of the publication focused in particular on the impact of
drone technologies on social attitudes. As a consequence of the conducted discourse, the authors have formulated conclusions and observations that indicate the need for wider education of the society in the
field of implemented technological solutions. It is also important to
conclude that new technical solutions implemented hastily under the
pretext of a pandemic evoke ambiguous social opinions and different
attitudes, often constituting a substitute for violating the privacy of
citizens in addition to improving our everyday life.
Keywords: Security, technologies, drones, social attitudes, COVID,
dispositional groups.
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PRZEJAWY ZACHOWAŃ
AGRESYWNYCH WŚRÓD
OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ
POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Streszczenie: Zakład karny jako instytucja totalna, posiada ustalony porządek wewnętrzny, który wyznacza regulamin organizacyjno-porządkowy. Określa on rozkład dnia, kolejność i czas działań,
których przestrzegania pilnuje personel. Skazani zobowiązani są
do bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom na terenie jednostki, a każdy funkcjonariusz odpowiedzialny
za bezpieczeństwo i porządek na oddziale mieszkalnym ma prawo
wymierzać sankcje negatywne każdemu skazanemu, łamiącemu regulamin. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące: uwarunkowań i przejawów zachowań agresywnych wśród
osób odbywających karę pozbawienia wolności. Badania przeprowadzono w grupie liczącej 180 skazanych (mężczyzn i kobiet) odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach.
Do celów badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety. W świetle otrzymanych wyników badań dominującą formą agresji w grupie skazanych
mężczyzn jest agresja fizyczna. W grupie skazanych kobiet dominuje
agresja werbalna.
Słowa kluczowe: Agresja, skazani, izolacja więzienna, deprywacja
potrzeb.
ORCID: 0000-0003-4005-6554.

1

Dr, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie uwarunkowań oraz
form agresji przejawianej przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności
w Areszcie Śledczym w Kielcach.
Wykonywanie kary pozbawienia wolności służy nie tylko czasowej izolacji skazanych od środowiska rodzinnego, ale przede wszystkim realizacji następujących funkcji: resocjalizacyjnej, prewencyjnej, opiekuńczo-wychowawczej.
W świetle art. 67. § 1-2. kkw. „Wykonywanie kary pozbawienia wolności
ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego
społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności
oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia niniejszego celu prowadzi
się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych
w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych”2.
Izolacja penitencjarna stanowi dla człowieka najtrudniejszą formę izolacji, a jej dolegliwość wynika przede wszystkim z deprywacyjnego charakteru instytucji więzienia dlatego nie sposób pominąć negatywnych następstw
stosowania kary pozbawienia wolności. Warunki panujące w zakładzie karnym uniemożliwiają zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych i społecznych
odnoszących się do wolności, seksu, kontaktów społecznych czy upodobań.
W wielu opracowaniach na temat zaburzeń zachowania wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności podkreśla się, że rzeczywistość więzienna
i fakt utraty wolności niekorzystnie odbija się na zachowaniu i samopoczuciu
osób skazanych.
Część teoretyczna
W polskich badaniach najliczniej reprezentowane są prace dotyczące
agresywności jako determinanty zachowań przestępczych. Związek między
agresją a przestępczością ujawniły między innymi wyniki badań przeprowadzonych przez: A. Szymanowską, D. Kubacką Jasicką, M. Kosewskiego,
J. M. Stanika, K. Ostrowską, czy K. Pospiszyla. Definicji agresji jest wiele, ponieważ każdy naukowiec zajmujący się tą problematyką próbuje ustalić swoją, i będzie ona zależała w dużej części od tego, jaką pozycję zajmuje badacz,
2

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 Nr 90 poz. 557.
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który chce uchwycić jej istotę. Termin agresja wywodzi się z języka łacińskiego,
gdzie aggresio, oznacza napaść, a aggressor to napastnik, rozbójnik3.
Definicje agresji jej istotę określają w kategoriach [Za: Wysocka, 2008]:
reakcji polegającej na działaniu szkodliwymi bodźcami na inny organizm, inicjowanie ataku powodującego powstanie szkód materialnych lub moralnych,
czy też aspołecznego sposobu zachowania się, wynikającego z wrogich intencji. Natura agresji jest złożona i sprowadza się do trzech ujęć: obiektywnego,
w którym kryterium jej określenia jest społeczna szkodliwość zachowań skierowanych przeciw innym osobom lub rzeczom, stąd przyjmuje ona formę ataku
, którego skutkiem jest krzywda natury fizycznej lub moralnej; ujęcia intencjonalnego, według którego stanowi zachowanie szkodliwe dla innej osoby, podejmowane w tym celu; agresja jako cecha osobowości, w którym traktowana
jest jako trwała gotowość do reagowania agresją na określone bodźce – sygnały wywoławcze wraz z gotowością do przestrzegania tych sygnałów. Ujęcia te
pozwalają analizować zachowanie agresywne jako reakcję realizującą (agresja),
jako reakcję emocjonalną (gniew) i zgeneralizowaną postawę (wrogość)4. Arnold Buss, za agresję uznawał reakcję dostarczającą szkodliwych bodźców innemu organizmowi, z kolei Rober Baron i Deborah Richardson uznali, że należy
stosować ją do opisania każdej formy zachowania, której celem jest wyrządzenie szkody lub spowodowanie obrażeń innej żywej istocie, motywowanej do
uniknięcia takiego traktowania5.
Agresję można podzielić na:
− fizyczną,
− psychiczną,
− werbalną,
− bezpośrednią lub pośrednią,
− jawną lub ukrytą,
− skierowaną na zewnątrz lub na wewnątrz (autoagresja)6.
Uwzględniając przytoczone kryteria agresji, należy przyjąć, że jest to
działanie fizyczne lub słowne, które ma na celu zaatakowanie drugiej osoby,
wyrządzenie przykrości , zadanie jej krzywdy, zranienie albo zabicie. Zakłada się przy tym, że jest to działanie, którego osoba atakowana pragnie uniknąć, odrzuca go. Nie każdemu działaniu agresywnemu towarzyszą uczucia,
3
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Wiedza Powszechna,
Warszawa 1989, s. 20.
4
E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 271.
5
A. Michalska, D. Michalski, Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia, Wyd. AEH, Warszawa-Olsztyn 2020, s. 84.
6
B. Krahe, Agresja, Wyd. GWP, Gdańsk 2006, s. 17.
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toteż wyróżnia się agresję o charakterze impulsywnym, emocjonalnym tzw.
agresję „gorącą”, oraz agresję wyrachowaną, racjonalną „chłodną”7. Agresję
o charakterze impulsywnym najczęściej przejawiają osoby drażliwe, podatne
na prowokację, łatwo wpadające w gniew i niezdolne do powściągnięcia agresywnych impulsów. Ich agresja ma charakter żywiołowy, wybuchowy. Czyny
karalne popełniane na wskutek działań impulsywnych, są wyrazem przemocy
reaktywnej- co nie zmienia faktu, że niniejsze zachowania są nie adekwatne do
przyczyn i nieusprawiedliwione). Z kolei agresję chłodną, prezentują osoby
wyrachowane, o słabo wyrażonej uczuciowości (pozbawieni widocznych odruchów uczuciowych). Nie znają strachu, a empatia, współczucie, poczucie
winy są im obce. Wśród nich są osoby posiadające zdolności aktorskie, którzy
potrafią znakomicie odgrywać te uczucia, aby manipulować otoczeniem. Czyny karalne popełniane przez takie osoby nie są przejawem agresji gorącej, lecz
zimnej; w tym przypadku mamy do czynienia także z agresją instrumentalną
czy też prowokacyjną8.
Zachowania agresywne może być spowodowane różnymi mechanizmami reagowania podmiotowego-reaktywnością, niską samokontrolą, potrzebami, stylami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poczuciem własnej wartości
i wyuczonymi wzorcami zachowania9. Zdaniem I. Pufal-Struzik indywidualnymi dyspozycjami poznawczymi, motywacyjnymi i emocjonalnymi, stwarzającymi zagrożenie agresją, są między innymi (za: I. Pufal-Struzik)10:
− mniejsza, w porównaniu z innymi, wiara w siebie. Niezadowolenie
z siebie, postawy moralnej i społecznej wywołują zachowania agresywne, zuchwałość, „zgrywanie się", arogancję,
− wrogie i niechętne nastawienie do innych,
− łatwość wpadania w irytację i emocjonalna nadwrażliwość,
− znaczna impulsywność,
− silna neurotyczność, która powoduje, że osobie częściej towarzyszy
silny stres w trudnych sytuacjach,
− słaby charakter,
− silna skłonność do dominacji,

J. Bauer, Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2015,
s. 53.
8
Ibidem, s. 111-112.
9
I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności,
Wyd. KUL, Lublin 2997, s. 206.
10
I. Pufal-Struzik, Dyspozycja do reagowania agresją u dziecka a wadliwa socjalizacja w rodzinie
– aspekty psychologiczne [w:] Agresja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i
szkolne, (red.) I. Pufal-Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007, s. 10-11.
7
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− przeżywanie różnego rodzaju niepowodzeń (osobistych, towarzyskich
z powodu nieśmiałości, prowadzące do zamknięcia w sobie),
− brak poczucia bezpieczeństwa,
− skłonność do buntu w obronie swojego Ja i cenionych wartości,
z tendencją do przeżywania silnego lęku,
− mała atrakcyjność fizyczna, która obniża samoocenę, wzbudza lęk
przed kompromitacją, krytyką, wyśmianiem, posądzeniem o niezręczność, staje się powodem zamknięcia się w sobie, niechęci a przez to poczucia samotności i niskiej wartości własnej,
− obwinianie innych za swój gniew, życie w przekonaniu, że smutek
i lęk są czymś wstydliwym,
− nuda, brak umiejętności wartościowego wypełniania wolnego czasu,
− wady wymowy, ubogie słownictwo, nieumiejętność wypowiedzenia
się w sytuacjach społecznych, brak ogólnych wiadomości,
− brak tolerancji wobec opinii i zachowań innych,
− brak zdolności asertywnych,
− osamotnienie i brak pozytywnego kontaktu z najbliższymi,
− przeżywanie negatywnych uczuć z powodu rozwodu, śmierci bliskiej
osoby,
− silna potrzeba stymulacji (potrzeba nowych doznań), która przejawia
się w słabej tolerancji monotonii, w dążeniu do nowych i nietypowych przeżyć,
do uprawiania ekstremalnych sportów, hazardu, uczestniczenia w fascynujących spotkaniach towarzyskich. Głód stymulacji powoduje frustrację, która
rodzi agresję wewnętrznie motywowaną, do której nie są konieczne bodźce
z otoczenia zewnętrznego. Dla osoby z silną potrzebą stymulacji, przyjemność
i satysfakcja stają się dostępne jedynie poprzez zachowania agresywne i wrogie.
Reasumując, zachowanie agresywne zależy od wielu czynników, wśród
których najważniejsze to obserwacja, naśladowanie oraz system wzmocnień
pozytywnych i negatywnych. O wzmocnieniu pozytywnym mówi się, gdy reakcja agresywna jest w jakiś sposób nagradzana. Jeżeli wskutek agresywnego
zachowania się, jednostka osiąga jakiś cel to, mówi się o nagrodzie i jest wysokie prawdopodobieństwo, że zachowanie takie ulegnie utrwaleniu. Skuteczność kary zależy od jej intensywności, częstotliwości i regularności oraz od
tego, czy kara jest stosowana bezpośrednio po rozpoczęciu reakcji agresywnej
czy też po jej zakończeniu”11. Oddziaływanie kary, które polega na odebraniu

11

A. Frączek, Wychowanie a agresja, „Psychologia Wychowawcza” 1970, nr 2, s. 27.
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czynnika atrakcyjnego, opiera się na frustracji. Niekiedy frustracja jest tak silna, że
w następstwie kary może powodować następujące reakcje12:
− agresję bierną tzw. postawa agresywna,
− agresja czynna (rzeczywisty atak) skierowany na innych, mienie,
przedmioty otoczenia), samego siebie (autoagresja),
− zapobieganie (modyfikowanie zachowania aby uniknąć kary),
− ucieczka (uciekanie od sytuacji karzącej, ale bez modyfikacji
zachowania).
Jedną z najbardziej znanych koncepcji wyjaśniających zachowanie agresywne jednostki jest przyjęcie założenia, że są to zachowania wyuczone, będące rezultatem norm, nagród, kar oraz obserwowanych modeli, z którymi zetknęła się dana jednostka. Można przyjąć, że wzmacnianie pozytywne reakcji
agresywnych powoduje ich utrwalenie, np. pozwalanie na zachowanie agresywne, natomiast karanie za agresje może powodować różne skutki, nieraz paradoksalne, zależne od szeregu czynników. Za twórcę koncepcji społecznego
uczenia się agresji uważa się Waltera i Bandurę, którzy oparli swoje założenia
na klasycznym behawioryzmie wykorzystując jednocześnie najnowsze trendy
w psychologii tj. modele poznawcze i kognitywne.
Teoria uczenia się zachowań agresywnych
w ujęciu A. Bandury
Pisząc o mechanizmach powstawania zachowań agresywnych, nie sposób pominąć społecznej teorii uczenia się zachowań agresywnych w ujęciu
A. Bandury (1968). Koncepcja ta pozwala wyjaśnić genezę zachowań przestępczych nie tylko poprzez modelujący wpływ środowiska społecznego, ale
także poprzez rolę sfery poznawczej jednostki. Według Bandury człowiek jako
istota społeczna, a przede wszystkim myśląca ma świadomość własnego zachowania może je przewidywać, kontrolować, oraz modyfikować. Ponadto
zachodzą (na zasadzie dwustronnego procesu przyczynowego) stałe interakcje
pomiędzy zachowaniem danej osoby a warunkami społecznymi, w których
ona funkcjonuje i które jednocześnie ją kontrolują. W procesie tym w równym stopniu środowisko jest pod wpływem jednostki, jak i jednostka pod
wpływem środowiska13.

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wyd. Arche, Gdańsk 2003,
s. 255.
13
M. Sitarczyk, Nieletni sprawcy zabójstw, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 32.
12
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A. Bandura utożsamia zachowania przestępcze z zachowaniami agresywnymi i stosuje zamiennie terminy „przestępczość" i „agresywność”, o czym
świadczą, zarówno badania grup przestępców, jak i jego stanowisko wyrażone
w pracy „Agresja w okresie dorastania”. Fundament teorii Bandury skoncentrowany jest wokół trzech problemów:
1. Jak nabywane są wzory zachowań agresywnych?
2. Co skłania ludzi do zachowań agresywnych?
3. Jakie czynniki utrzymują zachowania agresywne?
Autor jest zdania, że zachowania te są konsekwencją tego, co dziecko
lub dorosły obserwował, widział i co inni mu pokazywali. W efekcie dana
osoba przyswaja tylko pojedyncze formy zachowań, lecz także określone schematy zachowań i towarzyszące im emocje. Proces modelowania będzie tym
silniejszy im, osoba prezentująca wzory zachowań będzie dla jednostki osobą
godną zaufania, znaczącą – autorytetem: rodzice, wychowawca, bliscy znajomi.
Proces modelowania nie zachodzi jednak w sposób automatyczny. Bandura
wymienia kilka ograniczeń modelującego wpływu innych. Ograniczenia te
mogą wypływać zarówno od modelu, jak i obserwatora. Niektóre jednostki
nie naśladują obserwowanych zachowań innych, gdyż nie znają i nie mogą
zaobserwować głównych sposobów zachowania oraz jego celu. Jednostka nie
zapamiętała dokładnie obserwowanego zachowania i dlatego nie korzystała
od razu z tych wzorów. Mogła natomiast utrwalić obserwowane zachowanie
w postaci symbolicznej i w analogicznej sytuacji zachowa się w podobny sposób. Jednostka może prezentować tylko te zachowania modela, które stanowią
dla niej jakąś wartość, są oceniane pozytywnie przez innych i nie są sprzeczne
z normami uznawanymi w jej grupie. Również niektóre cechy osobowości obserwatora mogą sprzyjać łatwiejszemu uczeniu się za pomocą modelowania.
I tak L. M. Soares i A. T. Soares (1969) uważają, że dzieci, które doświadczyły
niepowodzeń w życiu, są bardziej skłonne naśladować modele agresywne, niż
dzieci, które takich sytuacji nie miały. Podobnie jest z samooceną. Niski poziom samooceny wpływa na większe poddawanie się wpływom modela. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym naśladowaniu zachowania innych jest
dostrzeganie podobieństwa z modelem14.
Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie o źródła agresji, społeczna teoria
uczenia się koncentruje się na: roli środowiska rodzinnego, grup formalnych

K. Ostrowska, Psychologiczne determinanty przestępczości nieletnich, PWN, Warszawa 1981,
s. 95-97.

14
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i nieformalnych oraz symbolicznym modelowaniu przez środki masowego
przekazu15.
Przeprowadzono wiele badań mających potwierdzić znaczenie czynników społecznych w powstawaniu agresji. Na przykład J. H. Rohrer i M. S.
Edmonson (1960) wraz z innymi naukowcami przeprowadzili w południowych stanach USA badanie za metodą studium klinicznego, nad rozwojem
jednostkowych „karier" przestępczych. Uzyskane wyniki badań potwierdziły
wielki wpływ dorosłych osób znaczących na kształtowanie osobowości jednostki. Dotyczy to przede wszystkim osoby ojca. Obecność lub nieobecność
ojca oraz typ prezentowanych przez niego wzorów zachowań są ściśle związane
z rozwojem ideałów dziecka, jego dążeń i systemu wartości. Inne badania
międzykulturowe prowadzone przez M. K. Bacona (1963) i jego współpracowników potwierdzają tezę o wpływie środowiska rodzinnego na późniejszą
„karierę" przestępczą dzieci. Istnieje także obszerna literatura dotycząca wpływu modeli prezentowanych na ekranach kin i telewizorów. Poglądy w tym
zakresie są bardzo kontrowersyjne. Jedni uważają, że istnieje zależność pomiędzy emisją filmów i programów telewizyjnych o dużym. ładunku agresji
i przemocy a zachowaniami agresywnymi i przestępczymi obserwatorów, inni
twierdzą, że takie zależności nie zachodzą16.
Należy przy tym podkreślić znaczenie wzmocnień pozytywnych i negatywnych, ponieważ wiele ludzkich zachowań utrzymuje się lub zanika dzięki
temu, że są one wzmacniane pozytywnie lub negatywnie. Autor wyróżnił trzy
rodzaje wzmocnień: wzmocnienie zewnętrzne bezpośrednie, wzmocnienie pośrednie bądź obserwacyjne oraz samowzmocnienie. Bandura krytycznie odnosi się do fizycznego karania agresji u dzieci w drodze kar fizycznych. Uważa on,
że karanie fizyczne jest niczym innym jak dostarczaniem wzoru zachowania
agresywnego, który podlega obserwacji a następnie stosowaniu w praktyce.
Fizyczne karanie agresji prowadzi, więc na dłuższą metę do skutków wręcz odwrotnych od zamierzonych. Bandura zwraca także uwagę na rolę tzw. wzmocnień zastępczych (vicarious reinforcement), polegających na obserwacji, jak
są karani lub nagradzani za zachowania inni. Jego zdaniem, im spójniejsze
wzory reakcji na zachowania agresywne (w postaci nagród lub kar) obserwuje
jednostka w swym otoczeniu, tym większy wywierać one będą wpływ na jej
własne zachowania. Ten element uchodzi zresztą za najbardziej kontrowersyjną część teorii Bandury, nie jest, bowiem jasne, na czym miałby polegać

15
16
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psychologiczny mechanizm wzmocnień tego typu17. Z pojęciem samowzmocnienia wiąże Bandura przekonanie, że istotnym mechanizmem wpływającym
na zachowanie jednostki jest kontrola poznawcza. Świadomość może w znacznym stopniu osłabić wzmacniającą siłę różnych bodźców. Jednostka w zachowaniu swoim kieruje się przewidywaniem skutków tego zachowania zgodnie
z funkcjonującymi standardami w jej grupie. Poznawcza kontrola obejmuje
również możliwość korzystania z różnych wzorów zachowań, które zostały zakodowane w pamięci w postaci symbolicznej w tym treści agresywne, brutalne,
przerażające.
Dla przykładu przytoczę za Sitarczyk przypadek Janusza S. Jest on synem alkoholika, który nie raz doświadczył ze strony ojca brutalnej przemocy
fizycznej i psychicznej: był bity, poniżany, szantażowany, straszony. Przez wiele lat był świadkiem jak ojciec znęcał się nad matką. Janusz S. znał doskonale
podstawowe normy moralne i społeczne, wiedział jak powinna funkcjonować
kochająca się rodzina, oraz jak ludzie w większości traktują się wzajemnie i być
może świadomość tej ogólnej normy jeszcze bardziej go frustrowało. Dlatego
też w sytuacji kolejnego konfliktu z ojcem uruchomił wzorce zachowań zakodowane w pamięci, ale niestety nie są to te, które znał z obserwacji innych
rodzin, z filmów czy opowiadań rówieśników, ale z domu rodzinnego. Być
może w chwili największej frustracji, afektu graniczącego z szaleństwem, pamięć podsunęła mu jeden obraz – „ojca grożącego siekierą jemu i matce”. Przytoczony „bohater” powieli wzorce zachowań jakie poznał we własnej rodzinie18.
Zaprezentowana teoria społecznego uczenia się zachowań agresywnych
w ujęciu A. Bandury uchodzi za jedną z dróg wyjaśniania zachowań
przestępczych.
Jak każda teoria, również teoria społecznego uczenia się w ujęciu A. Bandury spotkała się z krytyką. Jego poglądy nie mogą być traktowane jako oddzielna teoria uczenia się zachowań, ale jako rozwinięcie jednego ze sposobów
nabywania różnych form zachowania, a mianowicie jako szczegółowe i wnikliwe rozwinięcie problematyki modelowania. Także droga nabywania zachowań, wzmacnianie, nie może być uznana jako nowa i oryginalna myśl Bandury, gdyż warunkowanie zarówno klasyczne, jak i instrumentalne jest oparte
na tym właśnie mechanizmie. Niewątpliwie zasługą Bandury jest zwrócenie
uwagi na poznawczą funkcję nabywania zachowań, jednak i w tym miejscu
stanowisko autora jest bardzo ostrożne. Uważa on, że decydujący wpływ na
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J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 2000, s. 288.
M. Sitarczyk, Nieletni sprawcy…op. cit., s. 33.
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zachowanie, na wybór jego formy i kierunek mają przede wszystkim takie
mechanizmy, jak kontrola bodźców i kontrola wzmocnień, a więc czynniki
tkwiące w środowisku, a nie w jednostce.
W świetle tych założeń należałoby przyjąć, że w sytuacji, gdy przeważają
bodźce agresywne i agresja jest naczelną uznawaną wartością, jednostki powinny zachowywać się przede wszystkim w sposób agresywny, gdy tymczasem analiza zachowań różnych ludzi w obozach koncentracyjnych podczas
drugiej wojny światowej wskazywała, że obok przemocy i gwałtu rodziły
się zachowania nacechowane wielkim altruizmem, miłością i współczuciem,
a także braterstwem. Bandura pomija całkowicie możliwości realizowania
przez jednostkę różnych form zachowań reprezentowanych przez model.
Część badawcza artykułu
Celem artykułu jest poznanie uwarunkowań oraz przejawów agresji
wśród skazanych mężczyzn i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
w Areszcie Śledczym w Kielcach. Izolacja więzienna wpływa destrukcyjnie
na zdrowie psychiczne osób skazanych, pozostawiając ślad na ich psychice.
Zaburzenia w zachowaniu skazanych są patologicznym następstwem sytuacji
skrajnie trudnych, choć zdarza się, że skazani mieli objawy niektórych zaburzeń jeszcze przed uwięzieniem.
Problem główny opracowania brzmi: Jakie są przejawy agresji wśród
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym
w Kielcach. Problemy szczegółowe stanowią pytania:
1. Jakie są uwarunkowania agresji w grupie skazanych kobiet

i mężczyzn odbywających kare pozbawienia wolności?
2. Jaki rodzaj agresji dominuje w grupie skazanych kobiet i skazanych mężczyzn?
W opracowaniu przyjęto hipotezy:
1. Zakłada się, że uwarunkowania agresji osób skazanych wynikają z braku możliwości realizacji swoich potrzeb.
2. Zakłada się, że w grupie skazanych mężczyzn dominującą formą agresji jest agresja fizyczna, w grupie skazanych kobiet występuje
agresja psychiczna.
Dla celów niniejszych badań posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety, skierowany
do skazanych kobiet i mężczyzn. Badania były anonimowe, przeprowadzone
na terenie jednostki penitencjarnej przez autorkę rozdziału, podczas realizacji
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autorskiego programu resocjalizacyjnego z zakresu ochrony zdrowia, realizowanego w latach 2019-2020. Zaprezentowane wyniki badań w niniejszym
artykule, stanowią tyko wycinek badań przeprowadzonych w ramach pilotażowego projektu nt. Screening zachowań ryzykownych w grupie skazanych.
Analiza danych i wyniki
Badaniami objęto grupę 180 skazanych (90) kobiet, (90) mężczyzn znajdujących się w przedziale wiekowym 24-50 lat. Rozkład przejawów agresji
w badanych grupach obrazuje Tabela 1.
Tabela 1. Przejawy agresji w grupie skazanych kobiet i mężczyzn
Formy agresji

Skazani mężczyźni

Skazane kobiety

N

%

N

%

wulgaryzmy adresowane
do współosadzonych

64

71,11

89

98,8

kopanie

24

26,7

18

20

uderzenie w twarz/
policzkowanie

32

35,5

64

71,11

popychanie

74

82,2

38

42,2

wyśmiewanie się, poniżanie

15

16,7

72

80

szarpanie za ubranie, włosy

46

51,1

16

17,7

kopanie

18

20

9

10

niszczenie rzeczy

19

21,1

27

30

*odpowiedzi nie sumują się, skazani mogli wybrać więcej odpowiedzi niż jedną.
Źródło: Badania własne.

Wśród różnych form agresji najważniejsze są te skierowane na innych
osadzonych, czyli agresja interpersonalna, która stanowi jeden ze sposobów regulacji stosunków człowieka z otoczeniem. Zaburzenia w zakresie prawidłowej
regulacji stosunków jednostki z otoczeniem są widoczne w grupach skazanych
kobiet i mężczyzn. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdza się,
że w grupie skazanych mężczyzn dominują zachowania zarówno typowe dla
agresji fizycznej jak i psychicznej tj. popychanie (82,2%), wulgaryzmy adreso73
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wane do współosadzonych (71,11%), oraz szarpanie za ubiór, włosy (51,1%).
Do innych zachowąń agresywnych o mniejszym natężeniu należą: uderzenie w twarz (35,3%), niszczenie rzeczy/wandalizm (21,1%), kopanie (20%),
wyśmiewanie się/ poniżanie (16,7%). W grupie skazanych kobiet dominuje
agresja słowna w postaci wulgaryzmów (98,8%), wyśmiewanie się/poniżanie
(80%), policzkowanie (71,11%), w dalszej kolejności skazane kobiety wymieniły popychanie (42,2%), niszczenie rzeczy/wandalizm (30%), kopanie
(20%), szarpanie za ubiór/włosy (17,7%).
Reakcje agresywne mogą być wywołane przez różne czynniki, jednak najbardziej zasadna z punktu widzenia funkcjonowania człowieka w warunkach
izolacji więziennej , wydaje się koncepcja, według której głównym źródłem
agresji jest frustracja, stanowiąca efekt wyobrażonego, potencjalnego lub realnego zagrożenia własnej osoby, osobistych interesów bądź ograniczenia możliwości realizacji podstawowych potrzeb. Pytając o przyczyny zachowań agresywnych w badanych grupach dominującymi odpowiedziami były (Tabela 2).
Tabela 2. Uwarunkowania agresji w grupie skazanych kobiet i mężczyzn
Przyczyny agresji

Skazani mężczyźni

Skazane kobiety

N

%

N

%

Tęsknota za rodziną

11

12,2

21

23,3

Negatywne relacje
z wychowawcą

8

8,9

5

5,5

Złe relacje z innymi
współosadzonymi

18

20

6

6,7

Bunt przeciwko decyzjom
administracji jednostki

25

27,8

8

8,9

Agresywni współosadzeni

3

3,3

8

8,9

Obawa o własne zdrowie

7

7,8

6

6,7

Ochrona własna

2

2,2

7

7,8

W obronie innych

6

6,7

11

12,2

Problemy prawne

10

11,1

18

20

Źródło: Badania własne.
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W świetle otrzymanych wyników badań (Tabela 2), źródła zachowań
agresywnych badanych mężczyzn i kobiet są do siebie zbliżone. Głównymi
uwarunkowaniami zachowań agresywnych w grupie skazanych mężczyzn są:
decyzje administracji zakładu karnego (27,8%), tęsknota za rodziną (12,2%)
oraz problemy prawne (11,1%). W grupie skazanych kobiet uwarunkowania agresji wynikają z tęsknoty za rodziną (23,3%), problemów prawnych
(20%) oraz konieczności wstawienia się za innymi osadzonymi (w obronie
innych- 12,2%).
Analizując otrzymane wyniki badań stwierdza się, że hipoteza pierwsza
tj. Zakłada się, że w grupie skazanych mężczyzn dominującą formą agresji jest
agresja fizyczna, w grupie skazanych kobiet występuje agresja psychiczna, została potwierdzona. Skazani mężczyźni wykazują zachowania zarówno typowe
dla agresji fizycznej jak i psychicznej, niemniej najwięcej odpowiedzi udzielili
przy wariancie „popychanie” (82,2%), w dalszej kolejności podali: wulgaryzmy adresowane do współosadzonych (71,11%), oraz szarpanie za ubiór, włosy (51,1%).
Hipoteza druga, która zakłada, że uwarunkowania agresji osób skazanych
wynikają z braku możliwości realizacji swoich potrzeb została potwierdzona.
Instytucja totalna, jaką jest zakład karny sprawia, że obowiązujący regulamin
organizacyjno-porządkowy jednostki penitencjarnej uniemożliwia zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych i społecznych odnoszących się do wolności,
seksu, kontaktów z najbliższymi, relacji społecznych czy upodobań. W wielu
opracowaniach na temat zachowań agresywnych i samouszkodzeń podkreśla
się, że rzeczywistość więzienna i fakt utraty wolności niekorzystnie odbija się
na zachowaniu i samopoczuciu osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Zakończenie
Istnieje wiele sposobów przeciwdziałania agresji. Wśród nich wymienić
można: modelowanie zachowania agresywnego, sprzyjanie rozwojowi empatii,
trening umiejętności społecznych, komunikacyjnych, prowadzenia negocjacji
omawianie źródeł agresji, gniewu i wrogości, poznanie technik radzenia sobie ze stresem. Wychodząc naprzeciw potrzebom osadzonych przebywających
w jednostce, administracja Aresztu Śledczego w Kielcach, realizując nałożone
na Służbę Więzienną zadania w zakresie realizacji celów wykonywania kary
pozbawienia wolności (określone w art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego),
wdraża do realizacji programy resocjalizacyjne, poświęcone profilaktyce zachowąń ryzykownych oraz eliminacji niewłaściwych postaw. Wśród programów
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zapobiegających agresji i przemocy w środowisku skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach są autorskie
programy (realizowane przez autorkę publikacji wspólnie z koordynatorem
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie
w Kielcach dr Edytą Laurman-Jarząbek) pt. „Nadzieja na nowe życie”, „Można żyć inaczej” Bezpiecznie w wolnościowa przyszłość”, „Kobiety nie biją”.
Celem programów jest redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności za
popełnione czyny agresywne, przemocowe. Ponadto odbudowanie zdolności
do prawidłowego pełnienia ról społecznych oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych kobiet i mężczyzn dotkniętych problemem agresji i przemocy.
Nadrzędnym celem działań profilaktycznych w warunkach izolacji więziennej realizowanych wobec skazanych przejawiających zachowania agresywne powinno być wspomaganie procesu zmian w życiu osadzonego na
poziomach: poznawczym (zmiana sposobów postrzegania sytuacji interpersonalnych, głownie agresji/przemocy, zmiana wartości i przeformułowanie przekonań dotyczących ról: męża/żony, rodzica, mężczyzny/kobiety, rodziny);
emocjonalnym (tworzenie umiejętności bezpiecznego dla otoczenia przeżywania złości, żalu, stresu, niepowodzeń); behawioralnym (wdrożenie innych
sposobów wyrażania złości i radzenia sobie z negatywnymi emocjami).
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SYMPTOMS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR
AMONG PEOPLE SERVING A SENTENCE OF INJURY

Summary: The penitentiary, as a total institution, has an established
internal order, which determines the organizational and organizational
regulations. It defines the schedule of the day, the order and the time of
the activities, which are supervised by the staff. Convicted persons are
obliged to comply strictly with the regulations in force on the premises of the unit, and every officer responsible for safety and order on
the residential unit has the right to impose negative sanctions on every
convict who breaks the regulations. The aim of this article is to answer
questions about: conditions and manifestations of aggressive behavior
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among people serving prison sentences. The research was carried out
in a group of 180 convicts (men and women) serving the sentence
of imprisonment in the Kielce Detention Center. For the purposes
of the research, the diagnostic survey method was used, the tool was
an original questionnaire. In the light of the results obtained, verbal
aggression is the dominant form of aggression in the group of the
convicts. Physical aggression has a smaller scale due to the fear of the
convicts of receiving a disciplinary penalty. The most popular form of
physical aggression is militia in a cell or on a walk.
Keywords: Aggression, convicts, prison isolation, deprivation of needs.
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GLOTTODYDAKTYKA
W POMOCACH DYDAKTYCZNYCH
I MATERIAŁACH DLA DZIECI
W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Streszczenie: Edukacja językowa dzieci, czyli glottodydaktyka stanowi
ogromne wyzwanie dla XXI wieku, bowiem wpływa na rozwój stale
przeobrażających się organizmów najmłodszych jednostek. Przyspieszenie, bądź zahamowanie rozwoju niesie ze sobą konsekwencje. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniego nauczania, głównie u dzieci
w młodszym wieku szkolnym, wypracowano szereg elementów do
codziennego wykorzystania, które naukę języków obcych zamienią
w zabawę. W artykule zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,
do którego stosownie wybrano technikę ankiety z narzędziem badawczym – kwestionariuszem ankiety skierowanej dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Celem artykułu jest zbadanie glottodydaktyki jako
wyzwania XXI wieku dla nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Słowa kluczowe: Glottodydaktyka, nauczanie języków obcych, wyzwania, XXI wieku, pomoce dydaktyczne.

Wstęp
Pierwszy etap nauczania jest szczególne istotny nie tylko dla uczniów,
którzy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, ale również dla nauczycieli,
których zadaniem w procesie edukacji jest rozbudzenie w młodych ludziach
aktywnej chęci do nauki języków obcych, stworzenia odpowiednich warunków
Studentka II rok II stopnia, kierunek Filologia Germańska, Akademia Humanistyczno –
Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny.
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w kierunku koncentracji na opisywanym materiale edukacyjnym, a ponadto
jednocześnie kierować uczniów do nieustającego rozwoju drzemiących w nich
aspiracji oraz pasji.
Edukacja językowa wdraża najmłodszych w naukę języków obcych.
Wszyscy nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, jak istotna w percepcji słuchowej i wzrokowej jest glottodydaktyka, która z wielkim powodzeniem przyczyni się do nauki języków obcych wraz z osiągnięciem sukcesów z nimi związanych. Niewątpliwym jest, iż każdy moment życia dziecka jest odpowiedni
na wdrożenie w proces edukacji glottodydaktyki, która zapewni odpowiednie
i prawidłowe przetwarzanie słów pisanych oraz słyszanych. Pomoce dydaktyczne oraz materiały edukacyjne przyczynią się do uporządkowywania wiedzy: między innymi o literach i głoskach.
Glottodydaktyka jest ściśle powiązana z indywidualnym podejściem
do każdego dziecka. Etap nauczania zintegrowanego ma istotne znaczenie
w procesie kształtowania się rozwoju uczniów. Edukacja wczesnoszkolna to
niewątpliwie wiekopomny moment w życiu każdej jednostki. Dziecko wówczas zaczyna sukcesywnie asymilować się w grupę rówieśniczą przyswajając jej
zasady, reguły i system wartości. Przekształcają się także proporcje pomiędzy
fundamentalnymi formami działalności: nauką, zabawą, a pracą. Wraz z momentem zapoczątkowania nauki w szkole wychowanek pod czujną obserwacją
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej rozpoczyna regularną naukę w kierunku
pracy umysłowej. Proces rozwoju oczekuje aktywności od wychowanka, aby
mógł odnaleźć swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości, zatem niezbędnym
wydaje się być wspieranie procesu uczenia się przez nauczycieli. Zorganizowane nauczanie, prócz tego aktywny udział dzieci w życiu placówki szkolnej, jak
i intensyfikacja wpływów wychowawczych są mocnymi bodźcami rozwojowymi, które zmieniają obraz świadomości, też osobowości jednostek szczególnie
w aspekcie społecznym oraz poznawczym.
Edukacja językowa dzieci, czyli glottodydaktyka stanowi ogromne wyzwanie dla XXI wieku, bowiem wpływa na rozwój stale przeobrażających się
organizmów najmłodszych jednostek. Przyspieszenie, bądź zahamowanie rozwoju niesie ze sobą konsekwencje. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniego nauczania, głównie u dzieci w młodszym wieku szkolnym, wypracowano
szereg elementów do codziennego wykorzystania, które naukę języków obcych zamienią w zabawę.
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Zagadnienia glottodydaktyki
w świetle literatury przedmiotu i badań
Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematyką
Dla celów artykułu niezbędnym jest wyjaśnienie kluczowych pojęć takich
jak: edukacja oraz dydaktyka. Pojęcie edukacji w świetle kategorii pedagogicznej postrzeganej w kontekście podstawy owej dziedziny nauk w przeglądzie
piśmiennictwa zostało zdefiniowane w ujęciu kilku autorów. Pierwsza przytoczona definicja Nowego Słownika Pedagogicznego wedle światopoglądu
Wincentego Okonia określa termin edukacji jako „ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży
- stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych”2. Proces edukacji, dzięki swoim czynnościom dąży do przeobrażeń
i zmian zachowań jednostek do standardowych i szablonowych obowiązujących dla danej społeczności norm wychowawczych. Z kolei wedle Ilustrowanej
Encyklopedii Powszechnej „edukacja to działanie, którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowywanie
zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami”3.
Definicja edukacji obejmuje całokształt procesów, też działań zmierzających względem jednostek. W aspekcie literaturowym edukacja jest procesem,
który podlega permanentnym zmianom i dążeniom w kierunku doskonalenia,
jak i rozwoju, a mianowicie „o kierunku zmian decydują potrzeby społeczne oraz ogólne tendencje rozwojowe wskazywane przez raporty i deklaracje
edukacyjnych gremiów specjalistów”4. W dużym stopniu dąży się do etapu,
aby współczesna szkoła edukowała w taki sposób, aby wychowankowie byli
w stanie nadążyć za następującymi zmianami w przebojowym tempie, ponadto
aby mogli sprawnie przystosowywać się do przeobrażających się warunków
życia wraz z umiejętności pozyskiwania wiedzy w wyniku swoistej aktywności
poznawczej, jak i posługiwania się nią we wszelakich obszarach codziennego funkcjonowania. Niezbędność przeobrażeń, zmian i udoskonalenia całego
systemu edukacji jest całościowo powiązana z jej narastającymi wymaganiami
w stosunku do teraźniejszego nauczyciela. W przeglądzie literaturowym spotykamy się ze stwierdzeniem, iż „jeśli szkoła ma sprostać wymogom teraźniejszości
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001,
s. 87.
3
Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 250.
4
J. Półturzycki, Potrzeby edukacji jutra a jej zagrożenia [w:] Edukacja jutra, (red.) K. Denek,
T. M. Zimny, Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS, Częstochowa 2000, s. 28.
2
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i przyszłości, musi oprzeć się na wychowawcy, który będzie stymulatorem
myślenia, działania i samowychowania ucznia oraz będzie świadomy roli,
jaką przypadło mu odgrywać w swym życiu”5. Encyklopedia PWN termin
edukacja (z łac. educatio – wychowanie, też wykształcenie) określa jako „ogół
czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie
określonych cech i umiejętności”6.
Dydaktyka zaliczana jest do jednych z podstawowych gałęzi nauk pedagogicznych, która swym zakresem obejmuje procesy nauczania i uczenia się.
Słowo dydaktyka pochodzi od greckiego sformułowania didasco, rozumianym
jako uczę - w istocie nauczania – kogoś oraz didacticos – nauczający. Początkowo terminu użyto w Niemczech w XVII wieku, zaś okres przełomu wskazywany jest między XVII, a XVIII wiekiem, kiedy to dydaktykę analizowano
w myśl sztuki nauczania jako swoistej predyspozycji praktycznej związanej
ze zdolnościami wymiany i przekazywaniu informacji, w której to na czele stawiano jednostkę nauczyciela oraz jego aktywności. Kolejno u schyłku
XIX wieku rozumienie dydaktyki przeobraziło się, bowiem zaczęto ją traktować jako sztukę uczenia się, ale zmieniła się pozycja nauczyciela, ponieważ
skupienie skierowane było na osobę uczącą się - na następujących po sobie
poziomach dydaktycznych (począwszy od najniższego etapu przedszkola, po
studia wyższe) w placówkach oświatowych, ale też poza ich granicami. Wymienione postrzeganie dydaktyki do dnia dzisiejszego obowiązuje w pracach
naukowych między innymi polskiego pedagoga i specjalisty w zakresie dydaktyki – Wincentego Okonia oraz polskiego humanisty, specjalisty w zakresie
pedagogiki – Czesława Kupisiewicza.
Nowy Słownik Pedagogiczny w opinii Wincentego Okonia pojęcie dydaktyki definiuje w następujący sposób: dydaktyka to jedna z fundamentalnych nauk pedagogicznych, w której przedmiotem jest kształcenie jednostek,
a więc zdobywanie przez jednostkę umiejętności, też nauczanie innych osób
oraz proces uczenie się, nie zważając na, czy odbywa się ono w instytucjach
oświatowych, czy poza szkołą, bądź w czasie realizacji codziennych sytuacji
życiowych. Dydaktyka to nauka opisująca i badająca procesy nauczania oraz
uczenia się, też powiązania między nimi - zajmuje się kształceniem i samokształceniem. Zaś w znaczeniu węższym bada relacje zachodzące pomiędzy

H. Cęcelek, Nauczyciel wobec edukacyjnych wyzwań współczesnej rzeczywistości [w:] Pedagog
– jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii, (red.) T. Zacharuk, Wydawnictwo Akademii
Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 100.
6
Internetowa Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html
[dostęp: 27.11.2020].
5
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osobą nauczyciela, a ucznia w procesie nauczania. Według Okonia „system
jest uporządkowanym zbiorem elementów oraz związków i zależności między
nimi tworzących jakąś całość, która służy założonym celom (…) Najważniejszymi składnikami systemu kształcenia są: nauczyciele, ich kompetencje, metody pracy i zaangażowanie, uczniowie, ich potrzeby, motywacje i metody pracy, treść kształcenia, jej dobór i układ oraz sposoby sprawdzania osiąganych
wyników, środowisko kształcenia, a więc środki kształcenia i jego społecznomaterialne warunki.7” Autor precyzuje również definicję systemu kształcenia,
która brzmi następująco: „Przez system kształcenia będziemy rozumieć zatem
ukierunkowany przez społecznie wyznaczone cele, dynamicznie działający zespół elementów, obejmujący nauczycieli, uczniów, treść kształcenia i społeczno-materialne środowisko oraz wzajemne związki między tymi elementami.8”
Przegląd literatury podkreśla, że dydaktyka w szkolnictwie wyższym swoim
zakresem badań uwzględnia wszelakie przedmioty, też stopnie (szczeble) pracy
nauczycielskiej. Dlatego określa się ją mianem dydaktyki ogólnej, bądź ogólną
teorią nauczania i uczenia się9.
Do czynników zespalających proces nauczania i uczenia się zalicza się:
1) cele nauczania,
2) metody nauczania,
3) formy organizacyjne nauczania,
4) środki nauczania.
Dydaktyka dzieli się na:
− ogólną i szczegółowe,
− nauczania początkowego i szkoły wyższej (niepowiązane z żadnymi
przedmiotami).

Istota glottodydaktyki i przedmiot jej badań
Prof. Ludwik Zawrocki dokonuje podziału na dydaktykę ogólną, jak
i na dydaktykę przedmiotów językowych oraz niejęzykowych, a dydaktykę
przedmiotów językowych na dydaktykę języka ojczystego, też dydaktykę języków obcych (glottodydaktykę). W ujęciu słownikowym glottodydaktyka

W. Okoń, Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 66.
Ibidem, s. 67.
9
C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa
1996, s. 18-25.
7

8
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to nauka obejmująca zagadnienia powiązane z procesem nauczania i uczenia
się języków obcych10.
Glottodydaktyka to dyscyplina pedagogiczna obejmująca swoim zakresem proces przyswajania języka obcego w sposób sterowany za pomocą
układu glottodydaktycznego, w którym to następuje przekaz wiedzy od osoby nauczyciela „nauczyciel - kanał – uczeń”, przy tym uczeń pełni kluczową
rolę, jest najważniejszy. Warto pamiętać, iż kanały mogą się od siebie różnić,
a osobę nauczyciela wspomóc pomocami dydaktycznymi np. podręcznikiem.
Glottodydaktyka czysta dostarcza informacji opisowych oraz wyjaśniających
o wszystkich elementach, które zachodzą w układzie glottodydaktycznym,
czyli dostarcza materiałów glottodydaktyce stosowanej. Z kolei glottodydaktyka stosowana tworzy nowe systemy ćwiczeń oraz pomoce naukowe, również
dostarcza informacji aplikatywnych dotyczących sugestii przeobrażeń i zmian
do wyżej wspomnianego układu glottodydaktycznego. Natomiast metodyka
nauczania języków obcych stanowi poddziedzinę glottodydaktyki obejmującą
swoim zakresem tworzenie, konstruowanie, opisywanie oraz badawczą (eksperymentalną) weryfikację metod nauczania języków obcych.
Pomoce dydaktyczne
i materiały w edukacji językowej dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym
Pomoce dydaktyczne i materiały w edukacji językowej powinny podnosić zakres umiejętności dzieci w aspekcie: kierowania własnym rozwojem,
komunikacji, relacji z innymi rówieśnikami, a przede wszystkim wspomagać umiejętności efektywnego uczenia się. Wczesna nauka języka drugiego
powinna mieć miejsce w sytuacji, aby odpowiadała ona warunkom procesu
naturalnego nabywania pierwszego języka przez dziecko. W takich warunkach podopieczni będą mogli zastosować do przyswojenia języka drugiego
te same strategie, którymi posługiwały się, ucząc się wymowy czy semantyki
języka ojczystego, będącym elementem składowym do ich wrodzonego wyposażenia językowego. Pierwszy etap edukacyjny obejmujący klasy I–III jest
nazywany mianem okresem nauczania zintegrowanego bez wyróżnienia na
poszczególne przedmioty (w tym języków obcych). W ramach tego ujęcia niektóre treści programowe dotyczące konkretnych zagadnień oraz bloków tematycznych mogą być cząstkowo, bądź w pełnym zakresie realizowane w języku
10
Dobry słownik – glottodydaktyka, https://dobryslownik.pl/slowo/glottodydaktyka/132503/
[ostatni dostęp: 12.11.2020].
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drugim - obcym. Zgodnie z myślą nowoczesnej glottodydaktyki, w której to
„nauczanie języka obcego w szkole podstawowej jest raczej nauczaniem treści
poprzez język obcy, a nie nauczaniem gramatyki i słownictwa”11. Rozumiemy
tym samym, iż na pierwszym etapie edukacyjnym nie odbywa się formalna
nauka języka drugiego. By sprostać tym niemałym wymaganiom, wychowawcy nauczania początkowego potrzebują także wsparcia w zakresie sprawdzonych pomocy dydaktycznych. Kluczową zasadą dydaktyczną na etapie
wczesnego nauczania języków obcych warunkuje połączenie czynności językowych i niejęzykowych, jak i uwzględnienie naturalnej dziecięcej potrzeby
i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność, rozwiązywanie problemów
i zabawę, także proces nauczania i uczenia się z wykorzystaniem zmysłów. Metody i techniki pracy na zajęciach języka obcego są adekwatne do metod pracy
na zajęciach prowadzonych w języku ojczystym uczniów, a wśród nich wyodrębnia się:
− zabawy pamięciowe z wymienianiem cech przedmiotów (np. Co jest
słodkie, a co gorzkie?);
− zabawy w definiowanie (Co to jest drzewo? Kim jest rodzina?);
− zabawy ze wskazywaniem przeciwieństw;
− zabawy „na niby” (Co by było gdyby..?);
− wskazywanie przedmiotów lub obrazków względem kształtu, koloru,
kategorii;
− zabawy w „Co jest prawdą, a co fałszem?” (Nauczyciel pyta np.: „Śnieg
jest czarny, prawda czy nieprawda?);
− zabawa w konstruowanie historyjek obrazkowych jak i ich opowiadanie;
− „Zgaduj, zgadula”, czyli zabawa w rozwiązywanie zagadek;
− wskazywanie podobieństw lub różnic na ilustracjach;
− zabawy w „labirynt”;
− modelowanie (np. z modeliny, gliny, plasteliny);
− malowanie, rysowanie12.

E. Werlen, Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne
i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I–IV [w:] Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość
i przyszłość, (red.) M. Dakowska, M. Olpińska, Materiały konferencji w Warszawie, Warszawa
2002, s. 65.
12
U. Kwiecińska, Jak bawić się z dzieckiem przygotowując je do nauki, materiały informacyjne
dla rodziców, Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie, Warszawa 2014.
11
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Część badawcza artykułu
Metody badawcze
Metoda zastosowana przy pomocy określonych technik badawczych wymaga dokładnej analizy wiedzy, jak i szczegółowej znajomości metodologii.
Celem uniknięcia ewentualnych błędów powodujących nierzetelne przeprowadzenie badań, które może powodować sfałszowane odzwierciedlenie badanej rzeczywistości13. Należy przyjąć, iż „Typów narzędzi badawczych jest wiele,
wszystkie one mają swe zalety, ale i ograniczenia czy wręcz wady […] najczęściej
narzędzia te są wykorzystywane także w innych naukach społecznych i humanistycznych; stąd też w publikacjach metodologicznych dotyczących tych nauk warto
szukać bardziej wyczerpujących opisów danych narzędzi i oceny ich przydatności”.
Niezwykle istotną czynnością w zakresie badań pedagogicznych jest rzetelny
dobór metod oraz narzędzi, jak i technik badawczych. Tadeusz Pilch określa
narzędzie badawcze jako „przedmiot służący do realizacji wybranej techniki
badań”14.
Z przeglądu pismiennictwa wynika, iż „przez metodę badań rozumieć będziemy zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych
i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza,
zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Techniką
badań nazywać będziemy czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzonych informacji”15.
Z kolei wedle Mieczysława Łobockiego metody i techniki to sposoby,
które waunkują postępowanie naukowe, mające na celu poglębianie sformułowanego problemu. Metody badań są określane w różnorodny sposób, ogólnym systemem zasad odnoszących się do organizowania konkretnej działalności badawczej skierowanej na założony cel badawczy16.
W pracy postawiono także następujące problemy badawcze:
1. Czy nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyniają się do efektywnego uczenia się przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2008, s. 15.
14
Ibidem, s. 71.
15
T. Pilch i T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 71.
16
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2008, s. 78.
13
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2. Jaki wpływ na dzieci ma stosowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych z glottodydaktyki?
3. Czy współczesna glottodydaktyka stanowi wyzwanie dla nauczycieli
XXI wieku?
W niniejszym artykule zastosowany został paradygmat pozytywistyczny.
Skupia się on przede wszystkim na: „dążeniu, do wytworzenia wiedzy, która umożliwia racjonalne przewidywanie i projektowanie działań”17. W dalszej
części artykułu przeprowadzone zostały badania ilościowe, mające na celu
potwierdzenie postawionych problemów badawczych. Zastosowano w nim
metodę sondażu diagnostycznego, do którego stosownie wybrano technikę
ankiety z narzędziem badawczym – kwestionariuszem ankiety skierowanej dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Analiza danych i wyniki
A.

Płeć:
a)

kobieta

b)

mężczyzna

Pośród nauczycieli biorących udział w ankiecie badawczej udział wzięło,
aż dziewiętnaście osób płci żeńskiej i tylko jedna płci męskiej. Odpowiedzi
udzieliło 100% respondentów. Z przytoczonych danych wynika, że prawie
wszyscy nauczyciele to kobiety (90% odpowiedzi badanych), a jedynie 10%
pośród nauczycieli stanowili mężczyźni.

B. Wiek:
a)>

25 lat

b)
c)od
d)

od 26 – 35 lat
26 lat – 45 lat
< 45 lat

17
T. Baumann, O możliwościach zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych,
Warszawa 1995, s. 43.
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Wykres 1. Przedstawienie przedziału wiekowego nauczycieli

Źródło: Badanie własne.

Jak przedstawia wykres, wiek nauczycieli był raczej zróżnicowany pomiędzy 25, a powyżej 45 rokiem życia. Średnia wieku wynosiła pomiędzy 26, a 35
lat, co stanowiło odpowiedzi dziewięciu ankietowanych. Przedział pomiędzy
36, a 45 rokiem życia zanotowano w ośmiu odpowiedziach respondentów,
natomiast wiek powyżej 45 roku życia wpisywał się w odpowiedzi dwóch osób
badanych. Nauczyciele najmłodsi stanowili 25 lat lub mniej - w odpowiedzi
jednej osoby badanej osoby (wykres 1).
Wykres 2. Procentowy udział przedziału wiekowego nauczycieli

Źródło: Badanie własne.
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Średnia wieku to nauczyciele pomiędzy 26, a 35 roku życia
w odpowiedziach 48% badanych. Przedział pomiędzy 36, a 45 rokiem życia
przypisany został na 42% odpowiedzi respondentów, za odpowiedzią 25
lat i mniej oraz powyżej 45 roku życia odpowiedziało jednocześnie po 5%
ankietowanych. Odpowiedzi udzielili wszyscy badani (100%). (Wyk.4).

C. Wykształcenie:
a)

licencjackie

b)

wyższe

Z odpowiedzi badanych nauczycieli wynika, że wszyscy badani, w liczbie
dwudziestu respondentów mają wykształcenie wyższe magisterskie. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 100% ankietowanych.

D. Staż pracy:
a)

> 5 lat

b)

od 6 - 10 lat

c)

od 10 - 20 lat

d)

< powyżej 20 lat

Wykres 3. Przedstawienie stażu pracy nauczycieli

Źródło: Badanie własne.
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Jak wynika z powyższego wykresu, staż pracy nauczycieli był różnorodny.
Najwięcej osób ankietowanych odpowiedziało, iż pracuje w zawodzie nauczyciela od 10 do 20 lat, co stanowiło siedem odpowiedzi badanych osób. Przedział pomiędzy 6, a 10 letnim stażem pracy przedstawił się w odpowiedziach
sześciu badanych. Jedynie dwóch nauczycieli z pytanych mogło pochwalić się
ponad 20 letnim stażem pracy, zaś pięciu badanych odpowiedziało, iż posiada
mniejszy lub równy 5 letni staż pracy (Wyk.3).

Wykres 4. Udział procentowy stażu pracy nauczycieli

Źródło: Badanie własne.

Analiza wyników otrzymanych od badanych przedstawia staż pracy nauczycieli następująco: najmniej badanych odpowiedziało, że pracuje w zawodzie powyżej 20 lat (10% respondentów). Przedział pomiędzy 10, a 20 lat
stażu pracy odnotowano w odpowiedziach 35% badanych nauczycieli. 25%
ankietowanych miało mniejszy lub równy 5 letni staż, zaś 30% respondentów
pracowało w zawodzie od 6 do 10 lat. Odpowiedzi udzieliło 100% ankietowanych (wykres 4).
Pytania ankietowe (właściwe)
Kolejną częścią ankiety były pytania ściśle dotyczące glottodydaktyki.
Dotyczyły one m.in. kwestii efektywnego uczenia się, stosowania nowoczesnych materiałów dydaktycznych jak i wyzwań, jakie stawiane są nauczycielom
90
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uczących języków obcych w przedszkolu. Na wszystkie te pytania, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 100% respondentów. Wszyscy ankietowani zgodnie stwierdzili, iż glottodydaktyka stanowi wyzwanie dla nauczycieli jak
i możliwość lepszego przyswajania języków obcych przez dzieci uczęszczające do przedszkola. Również każdy ankietowany nauczyciel utwierdził fakt,
iż glottodydaktyka XXI wieku daje ogrom możliwości w prowadzeniu zajęć
z języka obcego wśród małych dzieci.
Zakończenie
Na początkowym etapie nauki drugiego języka (obcego) szczególnie
rozwijane jest rozumienie ze słuchu. Poprzez słuchanie dzieci uczą się rozpoznawać oraz rozumieć jednostki leksykalne na zasadzie kontekstu językowego
i sytuacyjnego. Oferta dostępnych komercyjnych na rynku materiałów edukacyjnych odnoszących się do glottodydaktyki skierowana dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym jest niezwykle ciekawa i obszerna. Systematyczne słuchanie
wpływa pozytywnie na rozwój dziecięcej zdolności percepcji i rozumienia wypowiedzi językowych, jak i na rozwój wymowy, intonacji, rytmu oraz melodii
języka. Tym samym umiejętności rozumienia ze słuchu warunkują podstawę
rozwoju mówienia w późniejszym okresie nauki języków – początkowo mówienia reproduktywnego, następnie mówienia kreatywnego. Należy mieć na
uwadze, iż celem wczesnego nauczania języków obcych nie jest opanowanie
przez dzieci konkretnego zasobu słów czy zasad gramatycznych, a „rozwój kompetencji rozumienia i wyrażania treści w języku obcym”18. Następnie umiejętności czytania i pisania są zwykle najpierw rozwijane w języku ojczystym dzieci. Przegląd dostępnych materiałów edukacyjnych oferuje plansze, które uczą
techniki czytania nazywanej mianem „ślizgania się” z głoski na głoskę (inaczej
z litery na literę)19. Czynności te obejmują dalsze etapy czytania. Ślizganie się
po głoskach i literach polega na „wydłużaniu” głosek, w taki sposób, aby móc
łączyć je ze sobą; z kolei po sylabach polega na powolnym zestawieniu sylab
w słowa. Po takich ćwiczeniach wraz z pomocami dydaktycznymi - dziecko jest
przygotowane do czytania płynnego, czyli łączenia wyrazów w obrębie zdań.

18
E. Werlen, Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne
i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach
I–IV, [w:] Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość, (red.) M. Dakowska, M. Olpińska, Materiały konferencji w Warszawie, 14–15.02.2002,
Warszawa 2002, s. 66.
19
Plansze do początkowej nauki czytania, www.mojebambino.pl [ostatni dostęp: 30.11.2020].
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Rozwój czytania polega głównie na opanowaniu strategii rekonstruowaniu treści tekstów pisanych – rozumienie treści leksykalnych na zasadzie kontekstu, odnajdywanie istotnych informacji w tekście. Nauka pisania w języku
obcym na I etapie edukacyjnym opiera się na podejmowaniu prób przepisywania, zgrupowania, też przyporządkowywania poznanych wcześniej słów,
bądź wyrażeń. Na podstawie tych czynności uczniowie poznają zasady ortografii, które warunkują rozwój sprawności pisania na dalszych etapach edukacyjnych. Niezastąpioną pomocą dydaktyczną dla nauczyciela jest poradnik,
który wyjaśnia w przystępny sposób istotę materiału edukacyjnego jaką jest
dywanik glottodydaktyczny. Liczne propozycje zabaw zawarte w poradniku
pokazują jak w atrakcyjny, ruchowy sposób pomagają przyswajać ojczysty język20. Z kolei do prezentacji kształtu liter, jak i do nauki ortografii doskonałą
pomoc stanowi stelaż z drewnianych liter będących tym samym ozdobą każdej
placówki zarówno przedszkolnej, jak i szkolnej. Na pięciu stelażach, wykonanych z drewna można powiesić 36 drewnianych płytek o wymiarach 6x16 cm
z literami podstawowymi i 35 płytek z literami będących nie podstawowymi21.
Pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne profesora Racławickiego są
zaliczane do nowoczesnych, innowacyjnych metod, które wzbudzają zainteresowanie pośród nauczycieli i glottodydaktyków, też polepszają atrakcyjność
zajęć w zakresie edukacji językowej dzieci.
Zastosowanie ich w edukacji językowej jako nowoczesnych metod
w aspekcie glottodydaktyki jako wyzwania XXI wieku może przynosić szereg
korzyści takich jak:
a)
b)
c)
d)
e)

nauka języka przez zabawę,
pogłębianie wiedzy w ciekawej formie,
efektywne utrwalenie języka oraz zdobytych umiejętności,
atrakcyjne przyswajanie języka,
wyjaśnienie w przystępny sposób istoty edukacji językowej.

Uczniowie szkoły podstawowej chętnie korzystają w ramach edukacji
językowej z pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych, które
ukazują im poznawanie tematu, także przez zabawę. Prócz tego kształtują
umiejętności ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości, przestrzegania zasad poprawnej pisowni, ponadto pokonywania pierwszych językowych trudności,
względem których uczniowie przezwyciężą je z dedykowanymi pomocami
Nauka ortografii z glottodywanikiem, www.mojebambino.pl [ostatni dostęp: 30.11.2020].
Litery podstawowe i niepodstawowe - 5 stelaży, www.mojebambino.pl [ostatni dostęp:
30.11.2020].
20
21
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dydaktycznymi. Pomoce edukacyjne odnoszą się do rozwoju emocjonalnego
i społecznego uczniów, wspomagają też percepcję, czyli procesy zmysłowe.
Zintegrowany rozwój sprawności językowych i niejęzykowych wskazuje, iż
język obcy staje się – obok języka ojczystego – instrumentem rozwoju poznawczego dzieci. Aby wyrażenia języka obcego mogły spełnić funkcję rozwoju
wiedzy i poznania świata muszą one być używane na zajęciach w funkcji środka komunikacji, interakcji oraz prezentacji treści. Jak wskazuje przegląd literaturowy „wypowiedzi nauczyciela i materiały dydaktyczne nie powinny być
upraszczane pod względem gramatycznym i leksykalnym kosztem ich autentyczności komunikacyjnej i „zawartości informacyjnej”, zaś kontakt z językiem
drugim powinien być możliwie jak najbardziej zróżnicowany i intensywny”22.
Warto zapoznać się z szeroką bazą sklepów internetowych ofertami takich jak
przykładowo „Moje Bambino”, które proponują szereg inspirujących pomocy
dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do wykorzystania w edukacji językowej. Sklep „Moje Bambino” posiada szeroką ofertę pomocy edukacyjnych,
które są dedykowane właśnie do edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3
z równoczesnym podkreśleniem różnorodności ich produktów. Pośród nich
wyróżnia się pomoce dydaktyczne do nauczania dzieci w klasach młodszych
szkoły podstawowej w ramach edukacji wczesnoszkolnej.
Oczywiście nauczyciel korzystając z pomocy dydaktycznych i materiałów
edukacyjnych nie może zapominać, że uczy języka drugiego, czyli obcego. Nie
można zapominać, iż zgodnie z sugestiami piśmiennictwa „oferta wypowiedzi
językowych musi być dobrze ustrukturyzowana, kontrolowana w swojej progresji i motywująca”23. Sytuację nauczania języka obcego trzeba tworzyć w taki
sposób, aby zastosowanie języka obcego następowało zawsze w zrozumiałym
dla uczniów kontekście sytuacyjnym – czyli wyrażenia językowe muszą być zawsze związane z działalnością, które uczniowie aktywnie obserwują i w których
biorą czynny udział.
Uzyskując wyniki przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, iż glottodydaktyka w pomocach dydaktycznych i materiałach dla dzieci w wieku

22
H. Wode, Frühes (Fremd)Sprachen lernen. Englisch ab Kita und Grundschule: Warum? Wie?
Was bringt es? Kiel: Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS e.V, 2004.
23
E. Werlen, Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne
i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach
I–IV, [w:] Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość, (red.) M. Dakowska, M. Olpińska, Materiały konferencji w Warszawie, 14–15.02.2002,
Warszawa 2002, s. 66.
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przedszkolnym stanowi nie lada wyzwanie, nie tylko dla nauczycieli, ale
i też dla samych uczniów. Różnorodność materiałów, do jakich dostęp mają
współcześni pedagodzy dale wiele możliwości prowadzenia lekcji, które są
zorientowane na ucznia i mają na celu przyswajanie nowych wiadomości
w sposób efektywny i długotrwały.
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GLOTTODIDACTICS
IN TEACHING AIDS AND MATERIALS
FOR CHILDREN IN PRESCHOOL AGE
Summary: Language education of children, (glottodidactics) is a huge
challenge for the 21st century, because it influences the development of
the constantly changing organisms of the youngest individuals. Acceleration or inhibition of development has consequences. Therefore, in
order to ensure adequate education, mainly in preschool age, a number of everyday elements have been developed that will turn learning
foreign languages into fun. The article uses the method of a diagnostic
survey, to which the survey technique was appropriately selected with
a research tool - a questionnaire for early school education teachers.
The aim of the article is to examine glottodidactics as a challenge of the
21st century for teachers in the context of using modern teaching aids.
Keywords: Glottodidactics, foreign language teaching, challenges of
21st century, teaching aids.
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CONFLICT MEDIATION:
REFERENTIAL VERSUS
COMMUNICATIONAL PARADIGMS
OF DISCOURSE RESEARCH

Abstract: In this case study, the field of the research refers to Pragmatics closely attached to Discourse Linguistics. The object of research
concentrates on message and speech act as confronting units of the
discourse analysis of conflict mediation. The subject-matter involves
categories of Pragmatics and those of Communication Studies. The
objective of this article is to describe and confront the terminology of
two research paradigms to which speech acts and messages belong. The
data for illustrating the categories of the Speech Act Theory and the
categories of Message analysis come from the recorded business mediation online [12]. We plan to apply the received knowledge in both our
research and professional activities in the field of mediation practices.
Keywords: Conflict mediation, speech acts, discourse linguistics, labour mediation.

Introduction
The nature of conflict has been discussed in various disciplines of science such as anthropology, linguistics, philosophy, political science, psychology,
rhetoric, social psychology, and sociology, among others. In each scientific
discipline, the term conflict has its definition. Thus, for example, in psychology, the term conflict is defined as ‘’an expressed struggle between at least two
interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce resources, and
1
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interference from others in achieving their goals.” [26, pp. 8-9] and in sociology it is defined as ‘’a struggle over values and claims to status, power, and
scarce resources, in which the aims of the conflicting parties are not only to
gain the desired values but also to neutralize, injure, or eliminate their rivals.”
[3, p. 8].
Although conflict mediation performs its crucial role in social and legal
studies, it has been neglected in linguistics. One of the reasons for this neglect in linguistic studies is that the concept of conflict mediation naturally
involves legal and social aspects [18, 23]. Another reason for this neglect is
that in the discourse studies conflict and mediation are discussed separately
[23]. Therefore, in this case, study, we concentrate on the communicative
and pragmatic aspects of conflict mediation within Discourse Linguistics. As
a result, the object of our research relates to message and speech act as units
for the discourse analysis of conflict mediation. Consequently, both the categories of Pragmatics and those of Communication Studies become the subject-matter. Given the focus of conflict mediation discussion, we aim to describe
and confront two research paradigms to which speech act and message belong.
Literature review
The discussion of discourse on speech act theory is initiated by Austin
(1962) and Searle (1969) and continued by Hymes (1964), who emphasizes
their social setting, as well as Grice (1989) , who considers discourse as a social
action based on the conversational maxims. The discourse meaning in context
is studied by Van Dijk (1972, 1980, 1985), Halliday (1967, 1973, 1978,
1978, 1985, 1989)), Sinclair and Coulthard (1975), Searle (1975a, 1975b),
Coulthard, (1977), Halliday and Hasan (1976), and Leech (1983).
Austin’s (1962) three-level categorization of speech act theory refers to
the theory of meaning [13] in which the locutionary acts convey the propositional or literal meaning of the utterance, illocutionary acts convey the performative meaning of the utterance such as ordering, naming, threatening,
warning or thanking, and perlocutionary acts cause the affective meaning on
the hearer or the reader by persuading, convincing, scaring, enlightening or
inspiring.
Searle's (1969) three-level categorization of speech act theory is based on
an utterance act, a propositional act, and an illocutionary act. This tripartite
structure is accompanied by the perlocutionary act i.e. the effect on the hearer
and the reader. The utterance act consists of verbal units of expressions such
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as morphemes, words, and sentences. Searle's (1969) propositional acts substitute Austin's (1962) locutionary acts, whereas Austin's (1962) illocutionary
acts are included in Searle’s (1969) propositional acts that comprise referring
and predicating. Searle’s (1969) discusses two components of and utterance, namely the propositional indicating device and illocutionary force indicating
device. The former is the second categorization of Searle's (1969) speech act
theory, whereas the latter indicates the proposition i.e. asserting, requesting, or
warning as it “word order, stress, intonation contour, punctuation, the mood
of the verb, and the so-called performative verbs” [19, p. 30].
In the process of mediation, the context, as well as the purpose and relationship between the conflicted parties are established. The process of mediation involves both the spoken and written speech acts, which might be
considered as linguistic acts as it is ‘’a more appropriate term because not only
acts of speaking but also acts of writing are included” [25, p. 3]. The process
of mediation consists of speech acts, which are moving to reach the level of
speech events and communication events, understood as the combinations of
speech acts showing the verbal and non-verbal interaction between the conflicted parties in a purpose-oriented manner [24, 30]. Speech events derive from
the meaningful combinations of speech acts based on interpersonal, thematic,
and contextual conventions [4] and situated in the conflict mediation process
as a complete communicative event determined by extralinguistic factors including that of conflict.
Applied methodology
To discuss the referential and communicational paradigm of the conflict
mediation process, we apply discursive psychology as a research methodology
[15, 16, 17]. Discourse analysis, therefore, becomes the research tool within
the applied methodology [15, 16]. Since the conflict mediation discourse
is an action-oriented process situated in a specific context, communication
in conflict mediation is analyzed in terms of message and speech act theory.
Thus, following Potter and Wetherell’s (1987) approach to discursive psychology as methodology, we analyze the conflict mediation texts from the content,
form, and context perspective [17].
The conflict mediation corpus under analysis comes from labour mediation [12]. The research material undergoes the following stages of conflict mediation discourse analysis which consist of:
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1) the identification of the conflict context
2) the identification of the conflict form expressed by speech acts i.e.

declarations, representatives, expressives, directives, and commissives
3) the identification of the conflict content expressed by the dimensions of speech acts i.e. locutionary act, illocutionary act, and perlocutionary act.
Discussion of results
The discourse analysis of conflict mediation focuses on the mediation
parties’ language, their verbal and nonverbal actions as well as messages conveyed in their linguistic and extralinguistic contexts. This analysis aims to discover the relationship between referential and communicational paradigms
of discourse research. To uncover certain regularities of conflict mediation
regardless of the type and character we concentrate on the categories of the
speech act as well as those of the message.
The speech acts of the analyzed conflict mediation discourse include
locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts. Locutionary acts occur
when the conflicted parties produce their utterances meaningfully. Illocutionary acts show various functions of their utterance used for communication.
Perlocutionary acts refer to the effect which the conflicted parties make on
each other. Within those speech act types, the five speech act categories occur which perform the functions of declarations, representatives, expressives,
directives, and commissives in the context of labour conflict.
The context of those utterances is situated in the workplace and is concerned with labour relations between the employee, David, and his supervisor, Michelle, who ''are fictitious characters, but their story is typical, and it
illustrates how mediation is used to find solutions that satisfy both parties''
[12]. As a result, the context of the conflict between David and Michelle is
composed of labour, legal and social factors. This conflict is the case study at
the micro level i.e. case – specific level. It refers to the conflict of one party’s
expectations and the other party’s capacity. Michelle is David’s supervisor for
the past eighteen months and she feels that David does not meet her work
demands. On the other hand, David does extra hours and he works ‘’under
a lot of pressure to deliver critical services to its client departments’’ [12].
What is more, he thinks that ‘’he’s being worked too hard’’ [12].
Sample 1 below refers to conflict manifestation during verbal communication between Michelle and David.
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DAVID: …Michelle, I was here ‘til seven o-clock last night working on
this report…
MICHELLE: But it's still not done, and we have a deadline! You know,
can you tell me when you will have it finished?
DAVID: I'm aware of the deadline, but there's a lot of work here and not
enough people to do it!
MICHELLE: You know, David, if you don't think you can get your work
done on time, maybe you should think about moving to another department where there's less pressure…
DAVID: …I work hard at that job. She should appreciate that. But instead, she wants to get rid of me. I can't believe it… [12].

At this stage, both Michelle and David are aware that the conflict exists
and they both feel stress and anxiety, which is communicated verbally. The
speech act of David and Michelle as ''the basis or minimal unit of linguistic
communication'' (Searle, 1969: 16) has been analyzed on three levels as a locutionary act i.e. the performance of the actual utterance and its meaning, an
illocutionary act, i.e. the active result of the meaning presented in the locutionary act, and in some cases as a perlocutionary act, i.e. the actual effect of both
locutionary and illocutionary acts.
The conflict communication between David and Michelle as illustrated
by Sample 1 occurs at the workplace and refers to the question of David’s
work efficiency. Michelle expects David to finish his work as soon as possible, thus formulating the directive speech act within the dimensions of the
perlocutionary act i.e. But it's still not done, and we have a deadline! [12]. The
message in this speech act refers to David’s work unaccomplished on time and
it is closely related to the general question can you tell me when you will have it
finished? [12] in which Michelle performs the directive speech act with the implied illocutionary request to finish it promptly. David’s reaction to Michelle’s
demand contains the propositional content of his awareness of the deadline as
well as the sources of the conflict from his perspective i.e. I'm aware of the deadline, but there's a lot of work here and not enough people to do it! [12]. David’s
argumentation for the source of conflict is an example of the perlocutionary
force in which the actual effect of locutionary and illocutionary acts are expressed in the persuasion that it is not he who should be blamed for not delivering
the report on time but rather ‘’a lot of work here and not enough people to do it!’’
[12]. The three dimensions of David's speech act evokes Michelle’s reaction
verbalized as follows: You know, David, if you don't think you can get your work
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done on time, maybe you should think about moving to another department where there's less pressure…[12], in which Michelle also performs not only locutionary act of the actual utterance with illocutionary and perlocutionary acts to
convince David to change the department if he cannot do the work on time.
Michelle’s speech acts in Sample 1 make David realize that his hard work is
not appreciated by his supervisor and what is more, she would like to dismiss
him i.e. …I work hard at that job. She should appreciate that. But instead, she
wants to get rid of me. I can't believe it… [12].
The verbal conflict manifestation in David’s and Michelle’s speech acts
as presented in Sample 1 cause the affective meaning on David, who feeling
upset and insulted by Michelle’s demands, discussed the problem with his union
representative, Sylvia [12], the result of which was not to lodge a harassment
complaint but file a grievance for retroactive overtime hours and pay. Once
a grievance was filed, Michelle contacted Karl, the labour relations advisor,
who suggested that David’s grievance should go through grievance mediation
rather than adjudication as illustrated in Sample 2 consisting of two sets of
telephone conversations between Karl and Michelle and Sylvia and Karl presented below:
KARL (ON PHONE, TO MICHELLE): Well, yeah, I agree, Michelle… You have real concerns, and clearly, David does too. I think it's in
everyone's best interest that we clear this up as soon as possible. And you
know, I think we might be able to do it without going to adjudication…
MICHELLE (ON PHONE): …Okay Karl. You know, I'm really not
as optimistic as you are, but if you think we can get this solved through
mediation, then, I'm willing to go along with it…
SYLVIA (ON PHONE, TO KARL): …Sure, I think David will go for
mediation. I'll call him right now and get back to you.

Karl’s speech acts address to Michelle contain representative illocutionary acts in which he expresses agreement with Michelle about her concerns as
well as David's ones. Karl's assertion I think it's in everyone's best interest that
we clear this up as soon as possible [12] is an example of a representative act
within the illocutionary dimension in which Karl expresses his statement that
mediation is the best solution for the problem. Michelle’s answer to Karl’s
proposition that the conflict may be solved without adjudication in which
there are a winner and a loser [12], is an example of an expressive within
illocutionary dimension You know, I'm really not as optimistic as you are, [12]
in which she conveys her attitude of doubt and the psychological state of
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disbelief. Nevertheless, she agrees with Karl saying, Okay Karl.[…] but if you
think we can get this solved through mediation, then, I'm willing to go along with
it…. in the form of a commissive speech act with illocutionary force to show
her commitment to a course of mediation activities. Sylvia's speech acts on
the phone to Karl, namely Sure, I think David will go for mediation. I'll call
him right now and get back to you [12] consist of and assertive illocutionary
act, which can be verified as true or false, i.e. Sure, I think David will go for
mediation.[12], and a commissive illocutionary act I'll call him right now and
get back to you [12] in which she commits herself to a course of action related
to the contact with David. As a result, David expressed his willingness to
solve the problem of mediation, as indicated in Sample 3 referring to the PreMediation Stage.
In this case of labour mediation, Pre-Mediation is the first stage when the
Mediator, Carole, has separate meetings with the conflicted Parties, namely
David as a grievance submitter and Sylvia, the union representative as well as
Michelle and Karl the labour relations advisor. Pre-Mediation Sample 3 shows
a part of the discussion between the Mediator, Carole, and David as illustrated
below:
DAVID: …Well, it's been building for some time and I think it's come
to a head.
CAROLE: …David, what did you mean when you told me that you think
Michelle does things on purpose to keep you late at work?
DAVID: Well usually I finish work at five o'clock, but then she'll call me
into her office for a meeting at, say, ten to five. So that means I leave late,
which means I'm late picking up my daughter…

David’s proposition Well, it's been building for some time and I think it's
come to a head. [12] states that before the conflict manifestation occurred
as shown above (Sample 1), the conflict had been developing for some time
until it reached a point where some strong actions should be taken to do something to eliminate it. As indicated in Carole’s question David, what did you
mean when you told me that you think Michelle does things on purpose to keep you
late at work? [12] David considers Michelle’s actions to be deliberate and he
provides the explanation of his opinion saying that I finish work at five o'clock,
but then she'll call me into her office for a meeting at, say, ten to five. So that means
I leave late, which means I'm late picking up my daughter [12]. From David,
it is an additional factor for his conflict with Michelle as her decisions affect his
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private life. The perlocutionary force of his utterance enlightens Carole about
the background of their conflict and leads to conflict mediation.
The conflict mediation process starts with the confrontation of the conflict perception and expression by each conflicted party as presented in Sample 4 below:
DAVID: …Well, Michelle, I'm here to find a solution to this problem we
have. I want you to understand what I have been going through and I'd
like to see some changes. Things cannot stay the way they are – I think we
can all agree to that, so I hope we can work something out here, today.
CAROLE: Thank you, David. Sylvia, would you like to add something?
SYLVIA: Just one thing, thank you: I would like to emphasize what David has just said. Things have to change. Now, ideally, we'll be able to
work together today and find a solution; but if not, we're fully prepared to
take all the necessary steps to get this issue resolved.
CAROLE: Thank you, Sylvia, Thank you, David. Michelle?
MICHELLE: Thank you … Well, it's critical that our section delivers
a high-quality product to our clients; and judging by what they're telling
me, that's not what we're doing right now. So that means that all of us
in our section really need to work together as a team and we need to work
harder. So, I'm hoping that today, we can come to an understanding that
will allow us to get back to business as soon as possible.
CAROLE: Thank you, Michelle. Karl?
KARL: Well I've been involved in Mediation before and I've seen how it
can work. It lets people take responsibility for finding their own solutions,
and I think that's good. I'd like us to reach an agreement today that's reasonable and fair for everybody here so that we can bring closure to this issue.

David’s speech acts start with the directive speech acts in the illocutionary dimension I'm here to find a solution to this problem we have. I want you to
understand what I have been going through and I'd like to see some changes. [12]
in which he determines his aim and insists on Michelle's understanding of
David's psychological state as indicated in the expressive speech act in illocutionary dimension what I have been going through [12]. David’s commission
to a course of action as expressed above in I'd like to see some changes [12]
is supported by Sylvia, who states that [t]hings have to change. Now, ideally,
we'll be able to work together today and find a solution; but if not, we're fully
prepared to take all the necessary steps to get this issue resolved [12]. David’s and
Sylvia’s utterances cause the affective meaning of Michelle, who realizes the
section she manages does not deliver high-quality products. As a result, she
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states that that means that all of us in our section really need to work together as
a team and we need to work harder. So, I'm hoping that today, we can come to
an understanding that will allow us to get back to business as soon as possible. At
this stage, both conflicted parties have come to the joint decision to solve the
conflict today.
During the mediation session options for solving the conflict have been
discussed and the brainstorm has been used to decide on the possible solutions
to find a balance between work and home commitments [12]. Although during
the discussion, David expresses one of the options to solve the problem in the
form of a commissive speech act in the illocutionary dimension, saying Well,
I could move to another section [12]. The perlocutionary force of this potential
option evokes Michelle’s truth expression that she considers David to be an
asset in this section and that she was angry when she suggested his transferring
to another section, namely when I told David that I thought that he should
think of transferring to another section, I didn't mean it. I was just angry at the
time. You know, David is an asset to our section, and I don't want to lose him. But
I also do think that he needs to learn to manage his time a little better [12]. The
option suggested by Michelle refers to sending David on a time management
course [12].
Another option for solving David’s problem of picking his daughter up
late is to schedule the afternoon meetings to be the first thing in the morning
as stated by Michelle Well, as you pointed out, David, our afternoon meetings
are a problem. So maybe we could schedule our meetings first thing in the morning
[12].
As a result of mediation, a written agreement has been prepared and signed by Michelle and David as well as Karl and Sylvia as their representatives
of the former. The Agreement is brief and specific to settle down all the conflicting issues in the complete and final manner. Both Michelle and David are
satisfied with the conflict resolution as indicated in Sample 5 below:
MICHELLE: I'm glad we were able to do this…
DAVID: Yeah…

In this mediation process, Carole, the mediator, functions as a facilitator of communication. She helps the conflicted parties concentrate on the
acceptable and fair options to become solutions for conflict elimination.
She is not authorized to solve the problem but she manages the referential
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and communicational paradigm so that both conflicted parties are winners
with the practical agreement prepared at the end of the day.
Conclusion
The linguistic scrutiny of conflict mediation discourse starts with the
analysis of the context in which the conflict occurs. This becomes vital to understand the referential and communicational paradigm of the conflicted parties’ utterances that constitute discourse to be viewed through the performance of social actions. The communicational paradigm is important as speech
acts reveal the actual meanings of the utterances that should be accounted
not only in terms of the linguistic system but also in terms of the referential
paradigm extracted from the context through illocutionary and perlocutionary dimensions. This approach to conflict mediation discourse shows how
conflict is managed through the speech acts to reach the conflict resolution in
its referential and communicational paradigms.
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CONFLICT MEDIATION:
REFERENTIAL VERSUS
COMMUNICATIONAL PARADIGMS
OF DISCOURSE RESEARCH

Streszczenie: W niniejszym studium przypadku, obszar badań odnosi
się do pragmatyki ściśle związanej z językoznawstwem dyskursu. Przedmiot badań koncentruje się na działaniu przekazu i mowy jako przeciwstawnych jednostek analizy dyskursu mediacji konfliktu. Tematyka
obejmuje kategorie pragmatyki i nauk o komunikacji. Celem artykułu
jest opisanie i skonfrontowanie terminologii dwóch paradygmatów badawczych, do których należą akty mowy i komunikaty. Dane do zilustrowania kategorii teorii aktów mowy i kategorii analizy wiadomości
pochodzą z zarejestrowanych w Internecie mediacji biznesowych [12].
Uzyskaną wiedzę planujemy wykorzystać zarówno w naszej działalności badawczej, jak i zawodowej w zakresie praktyk mediacyjnych.
Słowa kluczowe: mediacja w konfliktach, akty mowy, językoznawstwo
dyskursu, mediacja pracy.
Słowa kluczowe: mediacja w konfliktach, akty mowy, językoznawstwo dyskursu, mediacja pracy.
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MEDIATOR'S LANGUAGE
IN A FACILITATIVE FUNCTION

Summary: This chapter focuses on the research question of how the
Mediator uses a language to facilitate the mediation process. To answer
this question, we applied the Speech Act Theory [1, 2, 9, 10, 11] to
reconstruct the dynamism of the Mediator’s language in a facilitative
function. The reconstruction of the Mediator's language based on the
Speech Act Theory [1, 2, 6, 9, 10, 11, 19] shows how the Mediator
facilitates the discussions about the conflict and conflict resolution between the conflicted parties. To depict the Mediator’s linguistic features we analyze the set of mock mediations [8, 15] with the emphasis
put on the illocutionary and perlocutionary dimensions to achieve the
mediation goals and purposes.
Keywords: Mediation, discourse, facilitative function, language,
speech acts.

Introduction
The purpose of this chapter is to discuss the Mediator's language, taking
into account language strategies facilitating the mediation process, as well as
interviews conducted as part of mediation. The essence of this case study is to
determine how the Mediator uses language in mediation as a tool for resolving
conflicts and problems, and how the Mediator adapts to dynamically different
mediation shifts through the use of language. The research material includes
mock mediation online [8, 15]. The methodology of this case study is based
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on linguistic discourse analysis [3, 14, 16, 17, 18] with the applied theory of
speech acts [1, 2, 9, 10, 11] to discuss the process of mediation as an action.
Review of literature
The Speech Act Theory describes language as an instrument for performing such social actions as making statements, asking questions, or giving orders in all sorts of communication events [1, 2, 9, 10, 11]. The speech acts
manifested in social contexts to which the process of mediation belongs show
how the Mediator performs verbal actions in the mediation contexts. Austin’s (1962) speech act theory is based on the locutionary acts which convey
the propositional or literal meaning of the utterance, illocutionary acts which
convey the performative meaning of the utterance such as ordering, naming, threatening, warning or thanking, and perlocutionary acts which cause
the affective meaning on the hearer or the reader by persuading, convincing,
scaring, enlightening or inspiring [1]. Searle's (1969, 1975a, 197b) speech act
theory comprises an utterance act, a propositional act, and an illocutionary
act. This tripartite structure is accompanied by the perlocutionary act i.e. the
effect on the hearer and the reader [9, 10, 11].
Mediation, as a form of amicable dispute resolution, is an institution
commonly used all over the world. It occurs in all countries where legal regulations allow for a conflict resolution through the Mediator in civil, criminal,
economic, family, employment, and administrative matters [5]. In the Member States of the European Union, the mediation process is initiated at the
request of the Court or the request of interested parties, before the initiation
of court proceedings [5].
The facilitative function of the Mediator is based on the active participation of the Mediator in making the communication process between conflicting persons easier to achieve a common solution [4, 5, 7]. Therefore, by
observing the principle of impartiality and neutrality, the Mediator becomes
an intermediary facilitating the process of communication between the parties [5]. This classic Mediator’s function focuses on his sole role in assisting
the conflicted parties to obtain a satisfactory mutual solution to their conflict.
During the implementation of the facilitative function, the Mediator's
neutrality and impartiality are fundamental for the conflicted parties to work
through and resolve their conflicts. In facilitative mediation, the Mediator
professionally combines the facilitative function with other functions, especially the communication and information functions. What is more the
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Mediator plays an active role in controlling the mediation process without violating the mediation rules [5]. The Mediator's control of the mediation process
is not intended to use manipulation to reach an agreement but to facilitate the
conversation and dialogue between the conflicted parties to understand better
the essence of their conflict and develop a mutually acceptable agreement.
Methodology
The linguistic analysis methods related to this case study are based on
a pragmatical approach to the mediation discourse. They follow the analytic
traditions of Discourse Analysis [3, 14, 16, 17, 18] as well as Conversation
Analysis [12, 13] combined with the tradition of pragmatic linguistics [6, 19]
and Speech Act Theory [1, 2, 9, 10, 11]. The methodological procedure consists firstly of coding the mediation transcriptions, secondly of the identification of the mediation context through the mediation stages, and thirdly of
the analysis of linguistic features of the Mediator’s utterances the function of
which is to facilitate the mediation conversation and dialogue.
Discussion of results
The conducted analysis of the mock mediation discourse [8, 15] allows
for the reconstruction of the architecture of the Mediator's language which
is significantly different from the language of the mediation parties in conflict.
Although the language of the conflicted parties is not the subject of this case
study analysis, we should state it here that the language of the conflicted parties is based on strong negative emotions conveyed in their utterances in both
the perlocutionary and illocutionary dimensions, and therefore it contains
many emotive acts that are negative and evaluative. Contrary to the language
of the conflicted parties, the Mediator's language in its facilitative function
is completely devoid of negative emotive acts due to the need to observe the
principle of neutrality and impartiality [5].
In this case study, the Mediator’s language is reconstructed in the
50 utterances of different length that ranges from a cluster of complex sentences that build up the Mediator’s opening monologue [8] to the noun phrase
e.g. “the eight-sided bottle’’ [15]. In terms of the locutionary dimensions, the
Mediator's utterances fall into the categories of declarative statements, direct
questions, and indirect questions as presented in Graph 1 below:
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Graph 1. Mediator’s utterances [8, 15].

Mediator’s utterances consist mainly of declarative statements - 40%
and questions - 60%, including direct questions addressed to the parties in
conflict - 35% and indirect questions - 25%. To facilitate the process of mediation, the Mediator asks questions, confirms and normalizes the points of
view of the conflicted parties, searches for interests under the positions taken
by the parties in conflict, and helps the conflicted parties to find and analyze
options for the conflict resolution [8, 15]. Performing the facilitative function,
the Mediator does not make any recommendations to the conflicted parties,
he does not provide them with his advice or opinion on the outcome of the
case, and he does not predict how the court will proceed in this case [8, 15].
The Mediator is responsible for the mediation process, whereas the conflicted
parties are responsible for the outcome [5, 8, 15].
The results of the mediation discourse analysis show that the Mediator's
language differs at each stage of mediation in terms of content and context.
The context of the conflict evolves during mediation from the definition of
disputed issues, through the definition of needs and the search for solutions to
reaching the final agreement [15]. The content of the Mediator's statements
differs at different stages of the mediation. In the first stage, the Mediator
introduces himself and explains it clearly and precisely what the institution
of mediation is [8,15]. At this stage of the mediation, the Mediator's speech
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acts lead the mediation participants to change their approach to the conflict
by indicating their opportunity to work on the conflict resolution [8, 15]. The
second stage of mediation involves the uninterrupted statements of each party
in conflict. It is often the first opportunity for one party to get acquainted with
the other party's point of view on the conflict [15]. At this stage, the Mediator
may ask the party about issues that are not clearly and presented [15]. In the
third stage, the Mediator helps the parties identify the issues to be mediated
through a set of neutral mediation questions acceptable to both conflicted
parties [15]. The fourth stage concerns the determination of the needs of each
party, so the content of the Mediator's statements helps the other party understand the needs of the other party and builds an understanding of the needs
of the conflicted parties [15]. The content of the Mediator's statement focuses
on the future and leads to the fifth stage, the so-called solution search stage
[15]. At this stage of mediation, the contents of the Mediator's statements help
in analyzing the options of the proposed solution through a set of questions,
confirmations, and summaries [15]. The sixth stage is of concluding character
the aim of which is to discuss the details to write the conflict resolution in the
form of the agreement [15].
The results of the analysis of the mediation discourse clearly show that
the Mediator's language in terms of form is mainly based on presenting mediation statements, asking questions at every stage of mediation, using lexis
with a positive tone, and linguistic features such as the use of the 'we' inclusive
form, at all stages of mediation. In the first stage, the so-called the mediation opening stage begins with a greeting by the Mediator using welcoming
forms, e.g. Good Morning, Good Afternoon, Hello, and the invitations addressed to the conflicted parties to enter the mediation room, e.g. Please come
in and sit down. Following the mediation procedure, the Mediator's opening
monologue includes the forms of greeting, defining the purpose of the mediation, explaining the role of the Mediator, discussing the rules of mediation,
discussing the course of mediation, questions directed at the conflicted parties,
and receiving the consent of the conflicted parties to mediation and the person
of the Mediator.
Mediator’s Opening Monologue
The language of the Mediator in the facilitative function is a tool of action in the form of locutionary, illocutionary, and perlocutionary speech acts.
Greetings and introductions ‘’Good morning. My name is ... I am a Mediator
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of the National Association of Mediators, entered on the list of Mediators
in the District Court in ... ‘’ [8] are examples of illocutionary acts of an informative nature [9] following the rules of mediation and they are examples of a communicative nature [2] following the communication intention
of the sender. Mediator's general question to the conflicted parties during the
process of mediation ‘’Can I ask you to introduce yourself?’’ [8] is an illocutionary act of the Mediator constituting his request for the conflicted parties
to introduce. The next illocutionary act of the Mediator is embedded in his
statement, namely ‘’[t]he purpose of mediation is to conclude a settlement in
your conflict’’ [8], which defines the purpose of mediation regardless of the
type of conflict.
The explanation of the role of the Mediator in the mediation process
is based on declarative statements and promises as illocutionary acts in the
informative function, e.g. ‘’[m]y role - is the role of an impartial person not involved in your conflict. I will do my best to remain impartial until
the end of the mediation process. I will not evaluate, consult, or advise’’ [8].
The Mediator's performative utterances are based on such a conventional act
as a promise. ‘’I will do my best to remain impartial and I will not judge, consult, advise’’ [8]. This ritualized Mediator's discourse at the stage of opening
the mediation also includes an illocutionary act aimed at obtaining confirmation of the issue of voluntariness and readiness for a settlement, e.g. ‘’To start
mediation, I must make sure that you have come to the meeting voluntarily
and that you are ready to conclude a settlement. Is that right?’’ [8]. The recently cited act of Mediator's speech reveals also a perlocutionary dimension,
as the Mediator makes the conflicted parties confirm their readiness to reach
a conflict resolution.
Mediator’s discussion of the mediation rules is an example of illocutionary acts of informative character. At the same time, the Mediator's statement
has perlocutionary consequences, as it prompts the parties in conflict to accept the rules communicated by the Mediator.
In the Mediator’s opening monologue, the Mediator uses repetitions to
strengthen the message e.g. ‘’I have already told you about the four fundamental principles of mediation…’’, ‘’I emphasize that…’’ or ‘’I also emphasize that…’’ [8], the purpose of which is to cause a perlocutionary effect that
not only comes into force from the moment of mediation commencement
but also constitutes a reason for a specific reaction of the parties in conflict,
e.g. their consent to continue mediation or resignation at any stage of
mediation.
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The Mediator's intentions are expressed in the illocutionary act e.g.
‘’I would also like to inform you about the remaining rules of mediation’’[8]
providing an introduction to discussing the characteristics of mediation proceedings as informal and private, confidential and based on good faith. Although
the mediation procedure is informal and private, the language of the Mediator
is formal. Moreover, the Mediator articulates a request in the form of an illocutionary act to the parties. ‘’I would like to ask you to recognize the principle
of respect - mutual respect for the dignity of the parties. Please, do not use
abusive words, shout, humiliate, or hurt’’ [8].
The Final statement of the Mediator preceding the general question addressed to the conflicted parties during the process of mediation e.g. ‘’ Do you
have any questions regarding the rules of mediation?’’ [8]. The Mediator clearly and precisely defines his role in the mediation process, i.e. ‘’At the end of the
information on the rules of mediation, I would like to say that it is my duty to
reach only such a settlement that will be satisfactory for both conflicted parties.
Neither party may depart from mediation feeling hurt’’[8].
During the first stage of mediation, the Mediator discusses the course
of mediation. The purpose of the Mediator is expressed in an illocutionary
act of a communicative nature e.g. ‘’I would like to tell you more about the
course of the mediation procedure’’ [8], in which the Mediator expresses its
informational intentions. The next statements of the Mediator are an example
of illocutionary speech acts, i.e.
“In the beginning, both parties will have the opportunity to comment
in turn. I will take as much time as necessary to listen to you. Therefore,
please do not interrupt yourselves.
During mediation, there may be a need for individual talks. They serve
discussing proposed solutions. Then I will ask you to meet in private successively [pointing to the pages] ... first with the Lord, then with
the Lady. The meetings will be as long as needed. However, if one of
them took a little longer, I would like to reassure you that this is not a
cause for concern - perhaps one of the parties has more information to
provide necessary to reach a conflict resolution”[8].

which is an announcement of the entire mediation process. The Mediator not
only declares his listening attitude in the mediation process in the following
complex sentence, ‘’I will take as much time as necessary to listen to you’’ [8]
but also he calms the conflicted parties saying, ‘’if one of them took a little longer, I would like to reassure you that this is not a cause for concern - perhaps
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one of the parties has more information to provide necessary to reach a conflict resolution[8]. He also t addresses requests to the parties in conflict in the
form of illocutionary acts, e.g. ‘’Please do not interrupt each other or I will
ask you to meet in private. Mediator's utterance “[i]f you reach an agreement,
there will be a written settlement, which I mentioned earlier. Based on your
unanimous application, the court will approve the settlement, and in the part
that is suitable for this - it will issue an enforcement clause for it, it repeats
what I mentioned earlier.’’[8] may be treated in line with a locutionary dimension as well as an illocutionary dimension to indicate the action aimed at
regulating the behavior of the parties in conflict, and a perlocutionary dimension, the influence of which will be visible in the parties' attitudes to reach
the conflict resolution. ‘’Based on your unanimous application, the court will
approve the settlement, and in the part that is suitable for this - it will issue
an enforcement clause for it, it repeats what I mentioned earlier’’ [8] is a statement of the Mediator in the form of an illocutionary act of an informative
nature.
The first stage of mediation ends with the acceptance of the conflicted
parties' consent to mediation and the Mediator. Thus, it is a set of questions
in the form of illocutionary acts with a perlocutionary dimension. After the
Mediator's monologue, the Mediator directs the question to the conflicted
parties, ‘’[d]o you have any questions?’’ [8]. The Mediator causes the parties
in conflict to ask questions that are to be answered by the Mediator to explain
doubtful or unclear issues, or the conflicted parties confirm that the issues
related to the course of mediation are understandable and clear. Then, the
Mediator formulates questions in the illocutionary dimension, ‘’so I would
like to ask do you agree to participate in mediation?’’ [8]. To answer this
question each conflicted party expresses verbally and unequivocally the position by saying ‘yes’ or ‘no’. In the case of verbally indicated consent by both
conflicted parties, the Mediator asks a question regarding the consent of the
conflicted parties to the person of the Mediator, saying ‘’[d]o you agree to me
as the person of the Mediator?’’ [8]. Obtaining consent for mediation and
the person of the Mediator allows the Mediator to determine the place and
time of further mediation meetings, and thus move on to the next stages of
mediation.
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Mediator’s questions
The Mediator's questions addressed to the parties in conflict play an important role in the facilitative function as they serve to optimize the communication process. In his statements, the Mediator uses open questions e.g.
“Mrs. Cruz, would you please explain what are your intentions your business
intentions in Russia’’ [15] and closed questions e.g., ‘’do you have any interests
outside Russia’’ [15] which are illocutionary acts in terms of information or
guidance. Information questions asked to the conflicted parties aim at determining the source of the conflict, understanding the needs and expectations of
the parties in conflict. e.g. ‘’what do you think about the complaints alcopops
has’’ [15]. The Mediator's information questions may be clarifying questions
and are asked by the Mediator during the interview if the issue is incomprehensible or raises doubts e.g. ‘’Is there anything you told me now which is not
confidential which I may tell them or ask their opinion to what you say’’ [15].
Introductory questions are an important tool for the Mediator.
The leading reflective questions are intended to repeat what has been said to
avoid misunderstandings and to highlight important points e.g. ‘’may I shortly
summarize you are most interested in the kick octane right now to distribute
the kick octane in the Russian market and for you, it's very important to have
the two-tone stripe and get up we see eight side bottle’’ [15]. They are most
often asked when drawing up a settlement at stage six of mediation. Redirect
questions are a variation of leading questions and are very useful when the parties in conflict deviate from the topic and need to be reminded of the purpose
and principles of mediation, including mutual respect e.g. ‘’and what what
what if they start intruding into the premium and super-premium market’’
[15]. Such questions most often appear at the second stage, i.e. the definition
of the conflict, the third stage, i.e. the subject of mediation e.g. ‘’ I clearly understand you know I need to know more I mean what are your real intentions
in Russia, why do you now do these a big law’’ [15], and the fourth stage, i.e.
the identification of the needs and expectations of the parties to the conflict
e.g. ‘’what do you intend with the new Pico Bella brand’’ [15]. Motivating questions as illocutionary acts have a perlocutionary dimension because they place the conflicted parties in a decision-making position and are an expression
of the Mediator's appreciation for their conciliation competence e.g. ‘’I'm not
suggesting anything you know it's your decision I was just wondering because
wonder Bronski they they have as far as I know very good distribution channels and they might feel insulted or they may do something against a second
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distributor distributing similar or the same products in Russia. What would
you think if if once Bronski starts selling there a super-premium in premium
brands in the United States and elsewhere by making competition to your to
your high octane and obtain’’ [15]. These questions most often arise in the
fifth stage, when the conflicted parties, with the participation of the Mediator,
discuss options for an agreement.
Conclusion
In conclusion, it should be emphasized that at all stages of mediation
the Mediator's language is characterized by the official type of language,
as the Mediator represents the mediation institution. In the mediation
process, the Mediator uses neutral words avoiding colloquialisms or slang.
The official stylistic choice is particularly important when the parties in conflict verbalize their emotions by using over-expressive speech features in the
form of words commonly considered offensive or shouting. To achieve a perlocutionary goal, the Mediator may have a positive effect by expressing a wish
in the form of a directive illocutionary act, e.g. please do not use insulting
words. The Mediator consciously uses certain linguistic features to emphasize
the uniqueness of the mediation process. Such a linguistic feature is the use
of the 'we' inclusive form, which includes the Mediator and the parties in
conflict. What is more, the Mediator's direct and indirect questions addressed
to the parties in conflict facilitate and optimize the communication process.
They help the conflicted parties take their joint decisions that lead to a successful conflict resolution in which both sides are the winners.
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WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
Z NIEPEŁNOSRPAWNOŚCIĄ
SŁUCHOWĄ W DOŚWIADCZENIU
RODZICÓW

Streszczenie: Diagnoza świadcząca o niepełnosprawności słuchowej
dziecka jest sytuacją szczególnie trudną, wyzwalającą wiele obaw, burzącą dotychczasowe plany, wyobrażenia i nadzieje rodziców. Niniejsza
sytuacja niejednokrotnie wymaga od nich konieczności przeorganizowania swojego życia na nowo. Rodzice rozpoczynając walkę o sprawne
funkcjonowanie dziecka, podejmują szeroki wachlarz działań interwencyjnych. Celem publikacji jest zaprezentowanie doświadczeń rodziców,
związanych z ich zaangażowaniem w proces wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka niesłyszącego, a także wskazanie na najczęściej sygnalizowane przez nich trudności, z którymi zmagają się w jego toku. Jak
pokazują badania, rodzice angażują się w proces WWR dziecka zarówno w formie pośredniej, jak i bezpośredniej. Ponadto, wnioski z badań wskazują, iż zmagają się oni z szeroką gamą trudności, zarówno na
płaszczyźnie finansowej, emocjonalnej i organizacyjnej.
Słowa kluczowe: Wczesne wspomaganie rozwoju, dziecko z niepełnosprawnością słuchową, zaangażowanie rodziców, doświadczenia
rodziców.

Wstęp
Z psychologicznego punktu widzenia diagnoza dotycząca niepełnosprawności słuchowej dziecka rozpatrywana jest w perspektywie urazu,
1
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spowodowanego „utratą” dziecka zdrowego (słyszącego). Rozumiana jest
w kategorii życiowej tragedii, klęski i nieszczęścia. Stan psychiczny zarówno rodziców, jak i pozostałych członków rodziny można bowiem zestawić
z tym, który człowiek przeżywa w zetknięciu ze stratą kogoś lub czegoś ważnego. Niniejsze poczucie straty odnosi się nie tylko wobec wyobrażeń o dziecku,
ale nierzadko dotyczy także utraty wielu założeń wobec samego siebie, jako
człowieka – rodzica. Sposobność radzenia sobie z sytuacją tak ujętej żałoby
w głównej mierze zależy od doświadczeń rodziców w kwestii sposobów dotychczasowego radzenia sobie z sytuacją trudną, wiąże się z ich stosunkiem
do samego siebie i współmałżonka, a także z podejściem do wyznawanych
wartości2.
Zróżnicowane oddziaływania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, od pierwszych chwil życia dziecka stanowią integralny i niezbędny element,
dający mu sposobność rozwoju i poprawy funkcjonowania w wielu ważnych
aspektach jego życia3.
Szansa na rozwój dziecka z niepełnosprawnością słuchową, w głównej
mierze zależy od momentu wykrycia uszkodzenia słuchu, pełnej i trafnej diagnozy, a także od momentu rozpoczęcia wczesnego wspomagania rozwoju
i jego przebiegu4.
Istota WWR polega na wielospecjalistycznym zestawieniu ze sobą działań o charakterze intensywnym i kompleksowym, których głównym celem
jest pobudzanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów,
świadczących o jego nieprawidłowym funkcjonowaniu5. Ważną kwestią jest
zatem jak najwcześniejsze wykrycie niepełnosprawności i maksymalnie możliwe jej skorygowanie.
W literaturze przedmiotu możemy spotkać się również z zamiennym terminem – „wczesna interwencja”. Stanowi ona dla rodziców nie tylko szansę
na zrozumienie potrzeb dziecka, ale również wspiera ich w zaakceptowaniu
doświadczanej sytuacji, przy jednoczesnym poszerzaniu ich kompetencji
w zakresie wspierania rozwoju dziecka. Interwencja ta zwykle dotyczy takich
2
A. Wzorek, Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami słuchu – spojrzenie systemowe, „Psychoterapia”
2009, nr 4, s. 54; K. Barłóg, Rodzina i jej zaangażowanie w proces wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością, „Wychowanie w Rodzinie” 2018, t. XIX, 3/2018, s. 228.
3
B. Chojnacka – Synaszko, Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na
wczesnym etapie jego życia, „Psychiatria Psychologii Klinicznej” 2016, nr 16(4), s. 205.
4
I. Jagoszewska, Wspieranie rozwoju dzieci z uszkodzonym słuchem w różnych obszarach życia
społecznego, [w:] Wspieranie rozwoju małego dziecka, (red.) J. Skibińska, Wydawnictwo Naukowe ATH, Kraków 2014, s. 148.
5
K. Kutrzepa, Podstawowe założenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, online: http://
www.edukator.org.pl/2008/wspomaganie/wspomaganie.html, [dostęp: 26.11.2020].
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obszarów jak usprawnianie kompetencji ruchowych, rozwój mowy i odpowiednich sposobów komunikowania się, doskonalenie umiejętności wzrokowych i słuchowych, stymulacji wielozmysłowej, a także treningu umiejętności
samoobsługowych i ogólnego funkcjonowania w społeczeństwie6.
Za wczesnym podjęciem interwencji i stymulacji rozwoju dziecka przemawia wiele naukowych faktów. Po pierwsze dziecko we wczesnym etapie
swojego rozwoju jest szczególnie podatne na bodźce wykorzystywane do stymulacji – wiąże się to z większą plastycznością mózgu. W związku z tym, najmłodsi znacznie bardziej podatni są na stosowane programy rehabilitacyjne,
przez co czynią większe postępy, w krótszym czasie. Po drugie dzieci w młodszym wieku szybciej się uczą i jest im znacznie łatwiej wypracowywać pewne
nawyki. Umiejętności te pogarszają się wraz z wiekiem. Ponadto wraz z wiekiem dziecka, niejednokrotnie pogłębia się również jego zaburzenie, co w dalszej kolejności znacznie utrudnia terapię i przyswajanie nowych umiejętności7.
Należy zaznaczyć, iż w realizacji WWR ważkie znaczenie odgrywa wzajemna interakcja pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, który powinien uczestniczyć w tym procesie w sposób aktywny, na równi ze specjalistami8.
Jak postuluje Andrzej Twardowski, w interakcji tej nie powinno zabraknąć miłości, wrażliwości na zachowanie dziecka i reagowanie na nie, a także podejmowania działań, które w sposób właściwy odpowiadają potrzebom
i możliwościom dziecka.9
Zatem od tego, w jakiej mierze rodzice zaangażują się w proces WWR,
a także na ile poradzą sobie z pewnymi trudnościami, doświadczanymi na każdym jego etapie – w dużym stopniu zależy szansa i powodzenie na rozwój oraz
dalsze funkcjonowanie dziecka.
Głównym celem publikacji jest ukazanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością słuchową w doświadczeniu rodziców.
W części zasadniczej omówiono m.in. formy zaangażowania rodziców we
WWR dziecka niesłyszącego; trudności, z którymi rodzice najczęściej zmagają

6
A. Eleszkowska, A. Golon, K. Raabe, F. Krawczyk, D. Majcher, E. Niklewska – Piotrowska,
R. Piotrowicz, J. Rafał – Łuniewska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce,
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 20 - 21.
7
Tamże.
8
A. Twardowski, Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skoncentrowana na interakcjach rodzice – dziecko [w:] Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, (red.) J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz, G. Walczak,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 44-45.
9
A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku
rodzinnym, Wyd. 2, WN UAM, Poznań 2014, s. 237.
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się na drodze tego procesu i sposoby radzenia sobie z nimi, a także zwrócono
uwagę na najczęściej sygnalizowane przez nich potrzeby w tym zakresie.
Przegląd literatury
Jak podkreślają badacze, moment otrzymania pierwszej informacji
o nieprawidłowym lub zagrożonym rozwoju dziecka, stanowi jedną z najtrudniejszych sytuacji, burzącą spokój całego systemu rodzinnego10. Nierzadko
pojawia się poczucie przeciążenia, straty, cierpienia, czy zagrożenia. Rodzice
mogą odczuwać także szok, poczucie winy, gniew i niepokój. Zdarza się, że
w środowisku domowym pojawiają się konflikty i sytuacje kryzysowe, zaburzające jakość i sens życia rodziny11.
Niepełnosprawność dziecka często staje się w perspektywie rodziców
pewnego rodzaju wyzwaniem, aby pomimo doświadczanych trudności, ograniczeń i kryzysów, jak najskuteczniej zaangażować się w jego rehabilitację.
Literatura przedmiotu wyróżnia pięć poziomów zaangażowania rodziców
w proces WWR dziecka. Pierwszy poziom odnosi się do pozyskiwania informacji, drugi do udziału w pełnieniu pewnych funkcji, trzeci polega na dialogu
i wymianie poglądów, czwarty odnosi się do zaangażowania w podejmowanie
ważnych decyzji, piąty natomiast oscyluje wokół działalności w takich obszarach jak planowanie, ocena programu szkolnego, ewaluacja strategii szkoły
oraz roli nauczyciela12.
Jako, że rodzice dziecka niepełnosprawnego pełnią istotną rolę w procesie wczesnego wspomagania jego rozwoju, włączenie ich do pracy zespołu
specjalistów jest kluczowe, bowiem to oni najlepiej znają swoje dziecko i jego
potrzeby. Ponadto spędzają z nim najwięcej czasu, podczas którego naturalne
sytuacje mogą wykorzystywać jako ćwiczenia do prowadzenia terapii. Dlatego
też nie powinni być jedynie biernymi obserwatorami, lecz aktywnie uczestniczyć w całym procesie wspierania jego rozwoju.
Ponadto, jak podkreśla Krystyna Barłóg, rodzice są pierwszymi osobami,
które wprowadzają dziecko w życie społeczne, a także w świat obiektów, będąc nierzadko najlepszymi terapeutami i jednocześnie najbliższymi osobami
Zob. E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW,
Warszawa 2007, s. 9-18.
11
Zob. K. Barłóg, Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2017, t. 5, s. 255–266; I. Jagoszewska, Rola rodziców
w rozwoju dziecka niesłyszącego, „Wychowanie w Rodzinie” 2011, nr 4, s. 51-52.
12
D. Mitchell, Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami, tłum. J. Okuniewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016, s. 106–107.
10
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dla dziecka, szczególnie odpowiedzialnymi za jego rozwój, a także zapewnianie
mu odpowiedniego wsparcia i warunków do tego rozwoju13.
Rola rodziców w edukacji i rehabilitacji dziecka niesłyszącego niejednokrotnie obliguje ich do podejmowania szerokiej gamy działań, mających na
celu ułatwienie mu funkcjonowanie w środowisku osób słyszących14.
Jak postuluje Kazimiera Krakowiak, jednym z najważniejszych czynników, warunkujących osobowy i społeczny rozwój dziecka jest akceptacja w rodzinie niepełnosprawności, z którą się zmaga, a także skuteczne komunikowanie się z nim przez jej członków za pomocą dostępnych i znanych mu środków
językowych. Rodzice, którym zależy na kompetencji komunikacyjnej dziecka
realizują działania w zakresie oddziaływań w wyniku codziennych kontaktów
z dzieckiem, a także oddziaływań podejmowanych przez intencjonalne zabiegi
wychowawcze. Mam tu na myśli inicjowanie przez rodziców wszelkich zachowań o charakterze komunikacyjnym, mającym zachęcić dziecko do eksploracji
otoczenia, samodzielnego formułowania pytań, a także obserwacji zachowań
rodziców15.
W procesie budowania i kształtowania kompetencji językowych szczególną rolę przypisuje się matkom, niemniej jednak jak zauważają badacze, rola
ojców na tej płaszczyźnie okazuje się być równie ważna, a dzieci, którym towarzyszą ojcowie mogą osiągać wyższy poziom kompetencji językowych, aniżeli
dzieci, którym ojcowie poświęcają mniej czasu.16 Ponadto, jak zauważa Aniela
Korzon, głos ojca jest znacznie lepiej odbierany przez aparat słuchowy, co wynika z faktu, iż męski głos posiada niższe częstotliwości, aniżeli głos kobiety,
a u dzieci niesłyszących, uszkodzenia częściej występują w pasmach o częstotliwościach niskich17.
W procesie przyswajania mowy ważkie znaczenie ma zdolność do prawidłowego odbioru jej dźwięków. W związku z powyższym istotnym działaniem
rodziców jest zaopatrzenie dziecka w aparat słuchowy, lub implant ślimakowy,
gdyż urządzenia te pełnią zasadniczą funkcję w dalszej rehabilitacji.18

K. Barłóg, Rodzina i jej zaangażowanie…, s. 226.
I. Jagoszewska, Rola rodziców…, s. 57.
15
A. Rakowska, Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, s. 13.
16
P. Tomaszewski, Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: wyzwanie dla rodziców słyszących [w:] Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, (red.) E. Pisula, D. Danielewicz, Harmonia,
Gdańsk 2007, s. 25.
17
A. Korzon, Rola matki w rozwoju kompetencji językowej dziecka z wadą słuchu [w:] Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie, (red.) J. Baran i
A. Mikrut, Kraków 2007, s. 44-45.
18
O. Perier, Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP Warszawa 1992, s. 157.
13
14
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Ważnym punktem zaangażowania rodziców jest jak najwcześniejsze podjęcie współpracy ze specjalistyczną poradnią wczesnej diagnozy i rehabilitacji
wad słuchu, gdzie pod okiem specjalistów rozpoczynają pracę z dzieckiem,
początkowo poprzez obserwację zajęć, a następnie powtarzanie podobnych
ćwiczeń w domu19. Jest to najlepsza forma rehabilitacji, gdyż tak naprawdę
każdą zwykłą sytuację oraz czynność domową można wykorzystać jako trening
słuchowy, wykorzystując przy tym lubiane przez dziecko zabawy i przedmioty.
Warto zaznaczyć, iż wspomaganie rozwoju poprzez zabawę nierzadko
rozwija i kształtuje właściwości i stosunki przestrzenne, czasowe i wielkościowe, a także zjawiska społeczne, co stanowi dosyć trudny dla dziecka element
rzeczywistości. Ponadto dzięki zabawie dziecko poznaje świat i otrzymuje
możliwość kreatywnego tworzenia, co z pewnością wzbogaca jego osobowość,
gdyż to głównie poprzez zabawę dzieci spontanicznie i naturalnie zachowują
się i wypowiadają20.
Bywa jednak, że rodzice zbyt duży nacisk kładą na nauczanie dziecka
mowy ustnej, nie uważając innych form komunikacji. W konsekwencji dziecko mając trudności w sprostaniu niniejszym wymaganiom rezygnuje całkowicie z jakichkolwiek prób komunikowania się z rodzicami, oddalając się
od nich.21 Jak zauważają psycholodzy, największą trudnością we współpracy
z rodzicem jest sytuacja, gdy rodzic chce sam kierować usprawnianiem dziecka,
obarczając je zadaniami znacznie przekraczającymi jego możliwości. Zdarza
się również, iż poprzez poprawianie każdego wypowiedzianego przez dziecko
wyrazu, zniechęcają je tym samym do interakcji, w konsekwencji znacznie
opóźniając rozwój mowy22.
Jak pokazuje literatura, zaangażowanie rodziców często przejawia się
poprzez systematyczne zdobywanie i uzupełnianie wiedzy rodziców z zakresu specjalistycznych metod rewalidacji, a także poprzez poszukiwanie mocnych stron dziecka, aby patrzeć na nie przez pryzmat jego możliwości, a nie
ograniczeń23.
Ponadto rodzice uczestnicząc w procesie WWR dziecka powinni szczególnie skupiać się nie tylko na wsparciu o charakterze instrumentalnym, lecz
przede wszystkim na wsparciu emocjonalnym i wartościującym. W pierwszym
I. Jagoszewska, Rola rodziców…, op. cit. s. 58.
B. Szczepankowski, Niesłyszący - Głusi - Głuchoniemi. Wyrównanie szans, WSiP, Warszawa
1999, s. 25.
21
I. Jagoszewska, Rola rodziców…, op. cit. s. 59.
22
M. Kowalska (red.), Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka
głuchego, Polski Związek Głuchych, Łódź 2009, s. 11.
23
Tamże, s. 60.
19

20
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przypadku rodzice zabiegają o jak najbliższą więź z dzieckiem stosując wszelkie
kontakty werbalne i niewerbalne. Stale okazują mu swoją troskę i miłość, budując tym samym poczucie jego przynależności i akceptacji. W odniesieniu do
wsparcia o charakterze wartościującym rodzice stosują komunikaty, dające mu
do zrozumienia, iż jest dla nich ważne24.
Jak pokazują badania, rodzice angażując się w proces WWR chętnie włączają się w szkolenia z zakresu rehabilitacji małych dzieci, a także z zakresu
wczesnej interwencji, odbywające się przy udziale wykwalifikowanych specjalistów. Nierzadko podejmują kurs języka migowego, uczestniczą w zajęciach
logopedycznych z dzieckiem, a także chętnie włączają się w szkolenia z metody
Dennisona. Ponadto rodzice angażując się w komunikację z dzieckiem podejmują próbę stosowania edukacji oralnej, fonogestów, a także komunikacji
tonalnej25.
Na drodze WWR dziecka z niepełnosprawnością słuchową rodzice natrafiają na szereg trudności. Jak pokazuje literatura przedmiotu szczególną
trudność sprawia kwestia komunikacji i trudności w zrozumieniu potrzeb
i stanów emocjonalnych dziecka. Nieco rzadziej pojawiają się również trudności wynikające z miejsca zamieszkania, co utrudnia dojazdy do specjalistów.
Kolejną trudność, na jaką rodzice wskazują jest stres związany z pracą i utrzymaniem rodziny, sygnalizowany głównie przez mężczyzn, a także częstsze
konflikty pomiędzy współmałżonkami i niedostateczny poziom wzajemnego
wsparcia, zgłaszany częściej przez kobiety.26 Rodzice najczęściej z niniejszymi
trudnościami radzą sobie poprzez kontakty i wparcie płynące ze strony osób
najbliższych27.
Ponadto, rodzice w obliczu doświadczanych trudności i bezradności
spodziewają się nie tylko wsparcia przez rodzinę, czy znajomych, ale także
oczekują większego wsparcia ze strony nauczycieli i wychowawców dziecka.
Sygnalizują również potrzebę uzyskania wsparcia logopedy, pediatry, audiologa,
a także pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej28.

N. Malik, Formy wsparcia społecznego udzielanego dzieciom z wadą słuchu przez słyszących i głuchych rodziców, s. 114-115, online: http://www.bwmp.up.krakow.pl/wp-content/
uploads/2015/01/Natalia-Malik-Formy-wsparcia-spo%C5%82ecznego-udzielanego-dzieciom-z-wad%C4%85-s%C5%82uchu.pdf [dostęp: 28.11.2020].
25
M. Kowalska, (red.), Moje głuche dziecko…, s. 15-14, 50.
26
D. Rajda, Udział rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
słuchową [w:] Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania, t.3, (red.) M.
Penczek, A. Szafrańska, Impuls, Kraków 2018, s. 114 – 116.
27
Tamże, s. 117.
28
A. Borowicz, Stres rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością słuchu, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Poblemy, Rozwiązania” 2012, nr II-2012(3), s. 77–78.
24
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Badania własne – założenia metodologiczne
Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2020 roku. Dobór osób
do badań miał charakter celowy – udział wzięło 14 rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową (11 kobiet i 3 mężczyzn). Respondentów pozyskano w wyniku kontaktów poprzez fora internetowe oraz grupy wsparcia dla
rodziców dzieci niesłyszących, funkcjonujące w mediach społecznościowych.
Głównym celem badań było poznanie doświadczeń rodziców związanych
z ich zaangażowaniem w proces wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnością słuchową. Z rodzicami przeprowadzono wywiady indywidualne. Szczegółowe problemy badawcze dotyczyły:
− okoliczności wykrycia niepełnosprawności słuchowej dziecka i emocji towarzyszących rodzicom;
− przebiegu procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową w ocenie rodziców;
− zakresu i form zaangażowania rodziców we wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową w ich ocenie;
− trudności na jakie narażeni są rodzice w toku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową i sposobów radzenia
sobie z nimi;
− oczekiwań rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową względem partnera, rodziny, instytucji wspierających.
Okoliczności wykrycia niepełnosprawności
słuchowej dziecka i emocje towarzyszące
rodzicom
Moment wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dziecka ma ważkie
znaczenie w późniejszym procesie jego rehabilitacji. Rodzice uczestniczący
w badaniach, o niepełnosprawności słuchowej dziecka dowiadywali się w różnych okolicznościach, będąc na różnych etapach swojego życia. Najczęściej
sytuacja ta miała miejsce tuż po porodzie – podczas badań przesiewowych
lub podczas badań kontrolnych. O niniejszym świadczą prezentowane poniżej wypowiedzi rodziców:
„Dowiedzieliśmy się po porodzie, podczas badań przesiewowych, następne
badania potwierdziły niedosłuch” [K5]
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„Po narodzinach, syn nie przeszedł badań przesiewowych” [K9]
„Domyśliłam się. W 3 miesiącu życia dziecko miało kontrolę. Otoemisja
znów nie wyszła” [K11]
„Dwa tygodnie po urodzeniu przy badaniach kontrolnych” [M1]
Zdarzało się jednak, iż niepełnosprawność dziecka wykrywana była
znacznie później, a rodzice początkowo nie zdawali sobie do końca
sprawy z problemu, z którym ich dziecko się zmaga. O powyższym
świadczą wypowiedzi rodziców:
„Dziecko miało dwa i pół roku.” [K6]
„Po roku prób błędnych diagnoz. Syn między 3-4 rokiem życia. Zdiagnozowali autyzm, przypadkiem wyszło, że nie autyzm, tylko głuchota całkowita” [K9]
„Po wielu miesiącach po urodzeniu dowiedzieliśmy się, że coś jest nie tak.
Najpierw nas cieszyło, że nie przeszkadza mu hałas, ale później zaniepokoiło nas, że nie reaguje na dźwięki, jak na przykład dźwięk grzechotki
przykładanej do ucha” [M3]

Rodzicom, którzy dowiadywali się o niepełnosprawności dziecka towarzyszył szeroki wachlarz emocji. Najczęściej doświadczali oni poczucia smutku,
strachu i gniewu, wielokrotnie zadając sobie pytanie, dlaczego to ich spotyka
taka sytuacja. Rodzice wypowiadali się w następujący sposób:
„Ból, gniew, rozpacz. Byłem zły na cały świat, nie wiem sam co myślałem
wtedy” [M1]
„Byłam załamana, przerażona i zrozpaczona. Bałam się co dalej. Było mi
smutno i przykro. Nie wiedziałam co to oznacza i jaka jest szansa by syn
słuchał i mówił” [K4]
„Czułam smutek, strach i lęk co dalej” [K8]
„Zadawałem sobie pytanie, dlaczego my” [M2]
Nierzadko rodzicom towarzyszyło poczucie winy, iż problem dziecka zauważony został zbyt późno:
„Obawa o jego przyszłość i poczucie winy, że nie zauważyliśmy wcześniej
problemu” [K5]
„Czułam się źle z tym, że nie odkryliśmy wcześniej kłopotów ze
słuchem”[K11]

Byli również tacy rodzice, którzy niemalże od razu czuli motywację do
działania i to ona stanowiła, główny składnik ich emocji:
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„Czułam smutek, ale też motywację do działania, żeby pomóc swojemu
dziecku” [K10]
„Czuliśmy, że trzeba działać i to nas motywowało”[M2]

Przebieg procesu
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka z niepełnosprawnością słuchową
w ocenie rodziców
W większości przypadków dziecko niemalże natychmiast objęte zostało
specjalistyczną opieką. Rodzice korzystali z dzieckiem najczęściej z pomocy takich specjalistów jak: audiolog, logopeda, surdologopeda, surdopedagog, psycholog oraz fizjoterapeuta – o czym świadczą poniższe wypowiedzi rodziców:
„Postarałam się o wczesne wspomaganie rozwoju, od razu po diagnozie
córka rozpoczęła zajęcia w wieku 9 miesięcy, wcześniej miała już zajęcia
z surdologopedą i psychologiem w szpitalu dziecięcym”[K2]
„Audiolog, neurolog, terapia z logopedą, z psychologiem z fizjoterapeutą, surdopedagogiem itp. Turnusy rehabilitacyjne i ciągła rehabilitacja
i terapia”[K3]
„Rehabilitacja od 6 miesiąca życia - zajęcia z surdopedagogami i logopedami w różnych placówkach oraz rehabilitacja domowa ze specjalistą
z Fundacji "Dźwięki marzeń – 2 razy w tygodniu. Prawie każdego dnia
mieliśmy jakieś zajęcia. W 4 roku doszła jeszcze logorytmika” [K4]
„Dziecko od razu zostało objęte kompleksową i intensywną rehabilitacją.
Przez cały czas pod opieką lekarską audiolog i przygotowanie do wszczepu
implantu ślimakowego”[K6]
„Rehabilitacja w ośrodku od 06 miesiąca”[K7]
„Od 1 r. ż. muzykoterapia i surdologopeda w ramach WWR. Poza tym
od 4 miesiąca życia inny surdologopeda w ramach Rehabilitacji Słuchu
i Mowy i fizjoterapeuta od 4 miesiąca życia.”[K10]

Niektórzy rodzice sygnalizowali, iż czuli, że zostali z problemem sami
i nie zawsze uzyskiwali pełną informację, gdzie powinni się udać. O niniejszym wypowiadali się w następujący sposób:
„Wszystko musiałam załatwiać sama. Nikt nie podpowiedział, gdzie mam
się udać”[K9]
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„Niestety początki były dla mnie trudne, bo nie wiedziałam co powinnam
zrobić i gdzie się udać, a lekarze nie do końca jasno potrafili mnie pokierować.” [K11]

Zakres i formy zaangażowania rodziców
we wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością słuchową
Jak pokazały badania, rodzice wszechstronnie angażują się w proces
WWR dziecka, zarówno w formie pośredniej, jak i bezpośredniej.
Do formy pośredniej należy m.in.:
− uczęszczanie z dzieckiem na zajęcia;
− dokształcanie się poprzez sięganie po literaturę fachową, źródła internetowe oraz dostępne w nich zapisy konferencyjne;
− wymiana doświadczeń z innymi rodzicami np. na forach internetowych oraz w grupach wsparcia na platformie facebook;
− obserwacja uczestnictwa dziecka w zajęciach wspomagających jego
rozwój;
− podejmowanie studiów, dotyczących pracy z dziećmi niesłyszącymi.
O powyższym świadczą przykładowe wypowiedzi respondentów:
„Jestem na każdych zajęciach , uczęszczany na nie systematycznie, uczę się
na nich jak pracować z dzieckiem i na co zwracać uwagę”[K2]
„Czytam poradniki, literaturę popularnonaukową też. Podjęłam studia
z surdopedagogiki” [K5]
„Często odwiedzam fora w celu wymiany doświadczeń z innymi rodzicami” [K7]
„Uczestniczyłam lub przyglądałam się zajęciom na które uczęszczała córka,
uczyłam się więc od specjalistów jak z nią pracować” [K4]
„Poszłam na studia podyplomowe i jestem surdopedagogiem. Na początku
bardzo pomogły fora internetowe dla rodziców dzieci z niedosłuchem” [K8]

Forma bezpośrednia zaangażowania rodziców odnosiła się natomiast
w głównej mierze do pracy z dzieckiem w domu, polegającej na:
− nauce języka migowego;
− wykonywania ćwiczeń logopedycznych, zagadek słuchowych,
− zabaw z wykorzystaniem dźwięków;
− samodzielnym tworzeniu pomocy do zabawy i ćwiczeń

z dzieckiem.
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O powyższym świadczą przykładowe wypowiedzi rodziców:
„Uczymy dziecko języka migowego. Dodatkowo wykonujemy zadania
w konsultacji z pedagogiem i logopedą”[K5]
„Czytamy, ćwiczymy gimnastykę, bawimy się ćwiczeniami słuchowymi”[K3]
„Ćwiczenia logopedyczne – zgodnie z ćwiczeniami zadanymi przez logopedę, dużo czytamy, jak był młodszy dużo bawiliśmy się zabawkami
dźwiękowymi”[K8]
„Wierzę w rehabilitację sytuacyjną i spontaniczną. Nie jestem zwolennikiem kolejnych "zajęć" w domu, w związku z tym, że dziecko godzin z terapeutami ma dość sporo. Mogąc podglądać co terapeuta robi z dzieckiem
na zajęciach, wykorzystuję wiedzę w codziennych sytuacjach. Oczywiście
mamy w domu pomoce w postaci instrumentów (muzykujemy bardzo
amatorsko). Widząc zainteresowanie dziecka np. literami stwarzam mu
pomoce, które ułatwiają naukę liter. Staram się podążać za dzieckiem, nie
zmuszać, nie robić nic na siłę, ale wykorzystać moc zabawy. Czytamy dużo
książek, słuchamy audiobooków. Słuchamy muzyki, śpiewamy, tańczymy”
[K10]

Warto więc zauważyć, iż rodzice każdy wolny czas starają się poświęcać
dziecku, traktując ten czas, jako okazję do nauki, wykorzystując przy tym
zwykłe zdarzenia, czy przedmioty.
„Ćwiczymy w każdy możliwy sposób, aby dziecko rozwijało się jak najlepiej. [..] Pracuję z dzieckiem w każdy wolny czas od pracy” [M1]
„Codzienność jest dla nas terapią, w każdym zajęciu znajdujemy coś co
może nam posłużyć jako zajęcia” [K3]

Trudności doświadczane przez rodziców
i sposoby radzenia sobie z nimi
Rodzice na drodze WWR swojego dziecka zmagają się z szeregiem trudności i problemów. Do najczęściej sygnalizowanych przez rodziców trudności
należy m.in.:
− brak pełnej diagnozy zdrowia dziecka;
− brak odpowiedniego pokierowania rodziców przez lekarza do innych
specjalistów;
− znalezienie odpowiedniego specjalisty;
− brak komunikacji werbalnej z dzieckiem;
− niechęć do noszenia aparatów słuchowych przez dziecko;
− trudność dostępu do drugiej implantacji dziecka;
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− trudności związane z pogodzeniem pracy z jednoczesnym uczestnictwem rodziców w zajęciach rehabilitacyjnych dziecka;
− systematyczność pracy z dzieckiem;
− obawa o uszkodzenie aparatu słuchowego, bądź implantu.
Rodzice o powyższych trudnościach wypowiadali się w następujący
sposób:
”Niepełna diagnoza i brak potwierdzonej informacji o faktycznej wadzie;
trzeba dużo wysiłku, by dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jak starać się
o wsparcie. Często sprzeczne informacje od specjalistów. Z WWR dostępne
tylko takie godziny, które uniemożliwiają rodzicom uczestnictwo (w trakcie pracy), prosimy o pomoc nianie” [K1]
„Znalezienie odpowiedniego specjalisty, jest to bardzo trudne” [K2]
„Trudność stanowi systematyczność. Dziecko ma wiele zadań i obowiązków
więc czasami odpuszczamy by mogło po prostu się pobawić. Największą
trudnością jest strach by było wszystko w porządku, by nie uderzył się, by
nie uszkodził implantów. By koledzy go akceptowali, by czuł się dobrze
wśród dzieci i radził sobie”[K3]
„Brak informacji od lekarzy po diagnozie, co trzeba zrobić, gdzie się udać.
Jeżeli rodzic się załamie i jest mało operatywny to czeka (poznałam wielu takich rodziców). Ja wszelkie informacje znalazłam w Internecie, sama znalazłam fundacje. Teraz jest więcej takich informacji, są fora, grupy.”[K4]
„Brak komunikacji werbalnej. Nie rozumienie poleceń” [K5]
„Odrzucenie przez dziecko aparatów w wieku około półtora roku, następne
pół roku trwało zanim znów je nosił regularnie” [K8]
„Trudność z dostęp do drugiej implantacji (Ośrodek w Kajetanach przez
ponad 2 lata przekładał nam termin wszczepu, ostatecznie wszczep mieliśmy we Wrocławiu). Przekłada się to na to, ze mamy jeszcze sporo pracy
w zakresie rozumienia mowy w hałasie, lokalizacji dźwięku, prostowanie
pleców (dziecko słysząc 4 lata jedną stroną nachylało się do źródła dźwięku,
stąd skrzywienie kręgosłupa), męczliwość układu nerwowego w głośnych
warunkach np. w przedszkolu.”[K10]

Rodzice z powyższymi trudnościami radzili sobie poprzez wzajemne
wsparcie, pomoc ze strony rodziny (najczęściej dziadków dziecka), a także
rozmowy z terapeutami. Spora część rodziców wprowadziła język migowy
i obrazki w celu polepszenia komunikacji z dzieckiem. Równie pomocna okazywała się rozmowa z rodzicami, doświadczającymi podobnych trudności.
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Oczekiwania rodziców
względem partnera, rodziny,
instytucji wspierających
Rodzice sygnalizowali szereg oczekiwań i potrzeb zarówno względem
partnera i rodziny, jak również względem specjalistów.
Rodzice zwracali uwagę głównie na takie oczekiwania jak:
− większa elastyczność i otwartość instytucji wspierających na rodziców
pracujących;
− większe wsparcie i zrozumienie płynące ze strony partnera, a także
większe odciążenie współmałżonka (sygnalizowane głównie przez kobiety);
− dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji dziecka;
− udzielanie rzetelniejszych informacji ze strony lekarzy, odnośnie dalszych etapów postępowania;
− pomoc ze strony psychologa dla rodzica.
O powyższym rodzice wypowiadali się w następujący sposób:
„Marzy mi się, żeby instytucje wspierające były bardziej elastyczne i otwarte na rodziców pracujących. Zdarzyło mi się usłyszeć, że powinnam zrezygnować z pracy, jeśli zależy mi na dziecku albo że innym rodzicom
pasują godziny bo mama zwykle nie pracuje i poświęca się opiece nad
dzieckiem”[K1]
„Partner by mnie wysłuchał, wsparł, czasem odciążył, by był cierpliwy i
zrozumiał ile mnie to kosztuje by po prostu pomógł mi i rozumiał moje
obawy. Terapeuci i instytucje by byli mądrzy i wymagający, pokierowali
rodziców tam gdzie trzeba. By było wsparciem dla tych rodzin” [K3]
„Dofinansowania do sprzętu (aparaty, systemy wspomagające słyszenie) nie
są w 100% ( w moim mieście 4 tys.) o ile są pieniądze i są ograniczone
dochodami”[K4]
„Od męża wymagam wsparci a i pomocy na zasadzie podziału ról”[K5]
„System jest bardzo ułomny, po diagnozie zostaliśmy z nią sami i wiem, że
to doświadczenie wielu rodzin. Dzięki Internetowi i forom dla rodziców
dowiedziałam się co robić i gdzie iść. Oczekiwałabym systemowego wsparcia. Oczekiwałabym, żeby co dwa lata, a było że i co roku, nie musiałam
stawać przed komisją o niepełnosprawność i kolejny raz udowadniać, że
syn ma niedosłuch. Mimo, że za każdym razem z dokumentacji wynika,
że to się nie zmieni. Chciałabym, żeby w szkole był logopeda. Chciałabym
żeby były większe dopłaty do aparatów, które są bardzo drogie”[K8]
„Instytucje mogły by chociażby udzielać informacji, gdzie się udać, co się
należy i jak to załatwić”[K9]
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„Byłoby pięknie, gdyby mąż odciążył mnie z ilości wyjazdów na zajęcia.
Chętnie skorzystałabym z usług psychologa dla siebie. Chciałabym, żeby
Ośrodki wszczepiające implanty interesowały się rehabilitacją dziecka.
Czuliśmy się bardzo niezaopiekowani przez Ośrodek. […] Rodzic, szczególnie na początku czuję się jak dziecko we mgle.”[K10]

Zaspokojenie powyższych potrzeb i oczekiwań z całą pewnością stanowiłoby bardzo ważny punkt wspierający rodziców i umożliwiający lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, dający poczucie, że nie są z problemem sami.
Podsumowanie
Rodzice o problemach ze słuchem dziecka zazwyczaj dowiadują się w wyniku badań przesiewowych. Najczęściej towarzyszy im strach, złość oraz żal
oto, iż spotkała ich taka sytuacja. Przebieg oraz rezultat WWR w dużej mierze
zależny jest od jak najwcześniejszego rozpoczęcia czynności rehabilitacyjnych
względem dziecka. Należy pamiętać, iż w realizacji WWR kontakt na płaszczyźnie rodzic – dziecko ma ważkie znaczenie (rodzice powinni angażować się
w nie na równi ze specjalistami). Jak pokazują badania, rodzice wszechstronnie
angażują się zarówno w formie pośredniej, jak i bezpośredniej – obie te formy wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc istotny zakres działań wspierających
rozwój dziecka. Na drodze WWR rodzice napotykają wiele trudności, z czego zdecydowana większość z nich dotyczy braku wystarczającego wsparcia ze
strony specjalistów w początkowym etapie działań. Rodzice często czują się
w tej kwestii zaniedbani i pozostawieni sami sobie, w związku z czym sygnalizują szczególną potrzebę rozmów ze specjalistami, którzy odpowiednio pokierują ich dalej. Brak odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, może
negatywnie przekładać się na stan psychiczny rodziców, a także na czas rozpoczęcia odpowiednich działań, co w konsekwencji wpływa na powodzenie
rehabilitacji.
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EARLY DEVELOPMENT SUPPORT
OF CHILDREEN WITH HEARING IMPAIRMENT
IN THE EXPERIENCES OF THE PARENTS

Summary: A diagnosis of a child's hearing impairment is a particularly
difficult situation, triggering many fears, destroying the parents' plans,
ideas and hopes. This situation often requires them to reorganize their
lives anew. When parents start fighting for the smooth functioning of
their child, they undertake a lot of interventions. The aim of the publication is to present the experiences of parents related to their involvement in the process of early support for the development of a deaf child,
as well as to indicate the difficulties they most often report, which they
struggle with during this process. Research shows that parents are involved in the early process of supporting their child's development
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both directly and indirectly. Moreover, the conclusions of the research
indicate that they face a wide range of difficulties on the financial,
emotional and organizational levels.
Keywords: Early development support; child with hearing impairment; parent involvement; parent’s experiences.
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UKRAIŃSKI FOLKLOR KOZACKI
W ŚWIETLE WYBRANYCH
FORM PAMIĘCI

Streszczenie: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w odniesieniu do komiksu i powieści graficznej o Kozakach możemy mówić o zaistnieniu komiksu folklorystycznego jako podtypu komiksu
historycznego. Wykorzystanie w analizowanych utworach elementów
folklorystycznych dotyczących wspólnoty kozackiej pozwoliło na taką
prezentację treści, która nosi cechy prawdy historycznej. Przekazy folklorystyczne będące pamięcią narodu kozackiego, pozwalające zrekonstruować jego historię, kulturę, wierzenia, obyczaje, kodeks moralny,
czy też charakterystyczny ubiór stanowiły podstawę zbudowania warstwy wizualnej w komiksach i powieści graficznej powstałych pod koniec XX i na początku XXI wieku.
Słowa kluczowe: Folklor kozacki, komiks historyczny.
ORCID: 0000-0003-4225-030X.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w odniesieniu do
komiksu i powieści graficznej o Kozakach możemy mówić o zaistnieniu
komiksu folklorystycznego jako podtypu komiksu historycznego. Przedmiotem badań są trzy opowieści tekstowo-wizualne. Pierwszy to powieść
graficzna Maksym Osa (2011) ukraińskiego autora Igora Barańka, która
najpierw ukazała się w dwóch tomach w języku francuskim nakładem
Mgr, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie.

1
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belgijskiego wydawnictwa Éditions Joker (2008-2009), a następnie
w języku ukraińskim w 2011 roku w ukraińskim wydawnictwie
Євгеніос [Jewgenios] i ,Asgardian Comics. Na podstawie powieści
historycznej autorstwa Mykoły Gogola Taras Bulba wydanej w języku rosyjskim w 1835 r. w czasopismie „Myrgorod” powstały ponad
sto lat później dwa komiksy: komiks Taras Bulba grafika A. Szkilnogo (1993), opublikowany w wydawnictwie Geneza z dwujęzycznym
tekstem (ukraińskim i angielskim), oraz komiks Taras Bulba grafika
Igora Kordeja (2009, cz. 1) w paryskim wydawnictwie Guy Delcourt
Productions w języku ukraińskim.
Obserwowany ekspansywny w dzisiejszych czasach dominującej
kultury wizualnej rozwój komiksu jako tekstu, dla którego charakterystyczna jest spójna narracja zapisana na materialnym nośniku i historia
odzwierciedlona w obrazach oraz w krótkich wypowiedziach tekstowych, pozwala na konstatację, że słowno-wizualna forma sztuki okazuje
się nie tylko przydatna do przedstawienia spraw dotyczących teraźniejszości, ale także przeszłości, przekazując (choć czasem w uproszczonej
formie) współczesnym czytelnikom dziedzictwo poprzednich pokoleń.
Komiksy jako zestaw znaków, obrazów i symboli, generujących na różne sposoby znaczenie oraz tworzących kod, który czytelnik musi zrekonstruować, są przedmiotem badań naukowców z różnych dyscyplin.
Przykładem jest choćby klasyczna już monografia włoskiego badacza
Umberta Eco (zob. Umberto Eco Mit o Supermenie), której autor podejmuje rozważania nad komiksem w kontekście tworzenia mitów i udowadnia, że komiksy o superbohaterach pełnią funkcję edukacyjną, przekazując pewne zasady moralne i wzorce zachowań. Nie powinno zatem
dziwić, że wiele komiksów nawiązuje do przekazów folklorystycznych.
Folklor odegrał niebagatelną rolę w życiu codziennym wspólnot na każdym etapie rozwoju społecznego. Przekazy ludowe o praktycznym charakterze są do dziś encyklopedią wiedzy i doświadczeń narodu, zbiorem
wierzeń o światopoglądzie, naturze, społeczeństwie, historii, kodeksie
moralnym i prawnym itp. Z tego powodu badanie historii każdego
społeczeństwa na wczesnych etapach jego rozwoju jest niemożliwe bez
uwzględnienia folkloru jako zjawiska stanowiącego specyficzną pamięć
zbiorową, zjawiska anonimowego i osadzonego w tradycyji. Oznacza
to, że przekazy folkorystyczne ewaluowały pod względem ich autorstwa,
gdyż w procesie ich przekazywania słuchacz stawał się narratorem i
wchodził niejako w rolę autora, w ten sposób każdy mógł dodać coś od
140

UKRAIŃSKI FOLKLOR KOZACKI ...

siebie, zachowując fabułę w niezmiennej formie. Utwory folklorystyczne są dialektyczne, na poziomie języka zawierają różnorodne żargony,
specyficzne słownictwo, w zależności od geograficznego miejsca i czasu
powstania oraz kontekstu środowiskowego.
Folkor - pamięć o ludności kozackiej
Ukraińcom w czasach feudalnych trudno było żyć pod obcą władzą. Niektórzy chłopi nie akceptowali takiej niewoli i uciekali na stepy za rzekę Dniepr.
Z czasem zaczęli gromadzić się w dużych oddziałach (загонах), zdobywać
broń i nazywać siebie Kozakami – od tatarskiego słowa „kajak”, co oznacza
„wolny”, „nieustraszony żołnierz”. Początkowo Kozacy na zimę wracali do
wiosek, później jako zorganizowana społeczność po wybraniu swoich atamanów zamieszkali na wyspach na Dnieprze, a miejsce to nazywano Січ [Sicz].
Wiedzę o zwyczajach, kodeksie zachowań, wartościach moralnych Kozaków
przekazywano w formie ustnej zanim zostały one utrwalone w piśmie. Okres
świetności ludności kozackiej wraz z wydarzeniami znalazły swoje odzwierciedlenie w ustnych przekazach ludowych, zawierających zarówno tragiczne,
jak i humorystyczne wątki, w zależności od tego, jakie zjawiska lub wydarzenia, czy też osoby były przedmiotem narracji. Można powiedzieć, że przekazy
folklorystyczne stanowiły poetycką biografię ludności, historii jej życia i walki
o wolność i niezależność, historię wojennych czynów jego chwalebnych synów.
Mykoła Gogol przez całe życie był zafascynowany historią Ukrainy,
zwłaszcza epoką Kozacką. W jego twórczość na stałe wpisane były motywy
kozackie. Jego kozackie pochodzenie mogło dać pisarzowi impuls do szczegółowego zbadania ukraińskiej przeszłości, czego pokłosiem była powieść Taras
Bulba wydana w latach 1834–1835. Poza źródłami historycznymi dokumentującymi ukraińską historię, a szczególnie epokę Kozaków, pisarz badał również folklor. Zbierał poezję, a jednocześnie prosił matkę, siostry, znajomych
o spisywanie pieśni ludowych, dum, bajek, zagadek, przysłów. Ukraińskie pieśni ludowe, zwłaszcza dumy i myśli historyczne, pomogły pisarzowi w pracy
nad powieścią, przedstawiającą jego własną wersję ukraińskiej historii.
Podczas pracy w archiwach Mykoła Gogol natrafił na interesujący fakt
historyczny. Okazuje się, że daleki przodek naukowca i podróżnika Mikłucho-Makłaja – Ohrim Makuch – był jednym z atamanów Запорізької Січі [Siczi
w Zaporożu]. Miał trzech synów: Omelka, Nazara i Choma. Środkowy, Nazar,
zakochał się w szlachetnej młodej damie i zdradził Kozaków, przechodząc na
stronę Lachów. Bracia postanowili porwać zdrajcę, aby postawić go przez sąd
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Kozacki. Wszystko szło jak należy, ale w ostatniej chwili Kozacy stanęli przed
strażą zamku, skąd już porwali brata. Musieli więc walczyć. Choma rzucił się
na Lachów, osłaniając Omelka, który niósł związanego Nazara na plecach.
Choma ginie w nierównej bitwie, zatrzymując straż i tym samym dając szansę
Omelkowi do ucieczki. Za zdradę i śmierć swojego najmłodszego syna stary
Ohrim sam zabił Nazara. To wydarzenie zainteresowało pisarza i zainspirowało do napisania powieści Taras Bulba. Należy podkreślić, że pisarz pragnął
przybliżyć duszę ludu kozackiego, pokazać związek między teraźniejszością
a historyczną przeszłością utrwaloną w przekazach folklorystycznych. Nad
drugą edycją powieści Mykoła pracował przez około osiem lat. Nowa wersja
miała większą objętość, silniej osadzona była w folklorze i została opublikowana w 1842.
Powstawała na przestrzeni wieków bogata ustna twórczość ludowa narodu ukraińskiego stanowi swoiste medium pamięci, co pozwala rozumieć
folklor jako sztukę pamięci (zob. Культура і побут населення України
[Kultura i życie ludności Ukrainy] s. 207). Warto podkreślić, że epoka
Козаччини [Kozaków] (XI – XVII wiek) – Січ Запорізька [Sicz Zaporiźka],
Гетьманщина [Hetmanszczyna] oraz Гайдамаччина [Hajdamaczczyna] ze
względu na heroiczne dzieje znacząco przyczyniła się do wzbogacenia twórczości ludowej o takie gatunki jak pieśni, dumy (epicko-liryczne utwory
o tematyce historyczno-bohaterskiej lub obyczajowej występujące w literaturze ukraińskiej) łączące różne tradycje i wpływy religijne (od pogaństwa po
chrześcijaństwo), co pozwalało na współistnienie obok siebie motywów i obrzędów pogańskich obok symboli chrześcijańskich.
Obraz życia Kozaków –
elementy kultury materialnej
Informacje o życiu Kozaków z łatwością dają się przekazać za pomocą
obrazu. Przewracając kolejne strony komiksu czy powieści graficznej, czytelnik może śledzić wydarzenia historyczne, głównych bohaterów oraz przyjrzeć się cechom przedstawionych postaci, zgłębić ogólny styl i nastrój epoki.
Z takich możliwości skorzystali autorzy analizowanych tu tekstów.
Na poziomie niewerbalnego kodu kulturowego w utworach Taras Bulba oraz Maksym Osa pojawia się autentyczny strój kozacki, składający się na
codzienną odzież Kozaków (шаровари [szarawary], довгі каптани [długie kaptany], низькі шапки [niskie czapki], папахи [papachy], кошлаті
бурки [kudłate burki]), oraz fryzur (чуб-оселедець [osełedeć], довгі вуса,
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що заправляли за вухо [długie wąsy, chowane za uchem]) tamtych czasów.
Komiks Maksym Osa jest wprawdzie czarno-biały, natomiast na okładce dokładnie widać czerwone szarawary i takiego samego koloru trzewiki, a także
ubranie ozdobione różnymi wyhaftowanymi symbolami. Również powieść
graficzna Taras Bulba wprowadza całą gammę kolorów oraz wzorów haftów.
Haftowana koszula, tzw. wyszywanka, służyła za talizman, gdyż miała
ratować dzielnych Kozaków przed śmiercią w bitwach, rozgrzewała duszę
w obcym kraju i leczyła rany. Kozacy wierzyli, że znaki wyhaftowane na płótnie mają potężną moc, zapewniają połączenie z Ojczyzną, dają im siłę do zwycięskiej walki i chronią przed „okiem” zła. Właśnie w dobie Hetmanatu powstał ukraiński strój ludowy, w którym „wyszywanka” nabrała symbolicznego
znaczenia dla wszystkich Ukraińców.
Kozacy nie odmawiali sobie rozrywek: wódki, miodu, piwa, a zwłaszcza
fajki. Dlatego Taras, gubiąc swoją fajkę, zawołał: „Стій! Випала люлька
з тютюном! Не хочу, щоб потрапила вона до рук вражих ляхів!” „Wait!
I’ve dropped my pipe. Not even my pipe and tobacco will the infernal Poles
have!” [Czekajcie! Wypadła mi fajka z tytoniem: nie chcę, aby trafiła do wrogich Lachów!]. Stary wódz, szukający w trawie fajki, nieodłącznego towarzysza
na morzach i na lądzie, w bitwach i w domu, to jednoznaczne przywołanie
kozackiego symbolu siły i trwania przy życiu. Utrata fajki była złym znakiem.

Rysunek 1. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 69.
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Słynna fryzura osełedec, czyli „śledź”, która przyszła do nas z czasów
kozackich, to nie tylko element wizerunku ukraińskiego Kozaka, ale także
element legendy. Nie wszystkim wolno było nosić śledzia. Złodzieje, kłamcy
i tchórze nie mieli takiego prawa, gdyż śledź był symbolem rycerstwa i odwagi. Ponadto wśród Kozaków istniała legenda, że dzięki

niemu Bóg mógł
ocalić Kozaka podczas bitew, lub litując się nad nim, wyciągnie go z płomieni
piekielnych do nieba. Kozak musiał nosić „fryzurę” tak, aby spadał na lewą
stronę. Miało to służyć temu, by włosy przeganiały zło rzekomo siedzące na
lewym ramieniu Kozaka i próbujące popchnąć go do złego czynu.
Kolczyk w uchu jest również folklorystyczną cechą wyglądu Kozaków,
czyli ogólnie wolnego człowieka. Kolczyk w lewym uchu bohatera komiksu
Maksyma Osa, oznaczał, że był on jedynym synem w swoim rodzie. Kolczyk w prawym uchu mówił, że jego właściciel był ostatnim w swoim rodzie.
Posiadanie kolczyków nie zwalniała Kozaków z narażania życia, choć razem
z innymi walczyli ramię w ramię, w bitwach podlegali, o ile to było możliwe, ochronie. Co więcej, był to sposób, by wyleczyć zapalenie wątroby typu
C, ponieważ srebro pomagało zwalczyć wirusy. Kiedy Kozacy brali wodę
z nieznanego źródła, na kilka minut zanurzali w dzbanku kolczyk, który większość z nich zawsze nosiła w uchu.
Obraz życia Kozaków –
elementy kultury duchowej
Powitania, życzenia, pożegnania są nierozerwalnie związane z konkretną wspólnotą, zapewniając jej członkom trwałość oraz odrębność. W języku
ukraińskim pozdrowienia jako wyrażania stałe były i nadal są wypowiadane
przy spotkaniu osób znajomych bądź nieznajomych: Доброго дня [Dzień
dobry], Дай, Боже, щастя [Daj, Boże szczęścia], Бог в поміч [Bóg w pomoc] (Podczas spotkania z osobą w pracy), Вітаємо [Witamy], Чим багаті,
тим раді [Czym bogaci] (spotkanie z gościem w domu). We wspólnocie
kozackiej niektóre formuły powitania były skonstruowane w formie pytania
i dlatego pojawiają się one w komiksie A. Szkilnogo Taras Bulba: Скільки
літ, скільки зим? [Ile lat, ile zim?] (kiedy nie widzieli się od dawna), Яким
вітром занесло? [Jakim wiatrem?], Чи вас сюди хвилею прибило, чи духом тихим прикотило? [Zostałeś przybity tu przez falę czy przez ducha spokojnego?] (kiedy spotykają kogoś, kto mieszka daleko).
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Kolejną cechą języka Kozaków było stosowanie wyrażeń eufemistycznych.
Nawiązaniem do okresu kozactwa są zatem zastosowane również w powieści graficznej Maksym Osa eufemizmy, na przykład: „Teraz przykryjcie mu
wstyd...”. Eufemizm ten oznaczający intymne miejsce, które wstyd pokazywać,
choć autor jednak rysuje to miejsce, znów odsyła nas do istniejących w tym
czasie zasad postępowania i sposobów myślenia.

Rysunek 2. Z powieści graficznej Maksym Osa, 2011, s. 13.

Szczególną ekspresją wyróżniają się również wulgarne i obraźliwe słowa
używane przez bohaterów, zwłaszcza w Maksymie Osa: сучий сину [sukinsynie], сволото [draniu], трясця б тебе [żeby ciebie], клята могила [przeklęty grób], придуркуватий [głupkowaty], курвий ти сину [skurwysynie],
бісова сило [siło demoniczna], бидло [bydło], чортове насіння [diabelskie
nasienie], пся крев [psia krew], поцілуй мене в сраку [pocałuj mnie w dupę]
i inne. Wiele z nich wynikało z przekonania dawnych plemion, że siły natury
są świadkami wszystkiego, co dzieje się w życiu człowieka więc mogą mieć
wpływ na wszystko, co go napotka. W komiksie Taras Bulka również pojawiają
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się również wulgarnie nacechowane słowa, stanowiące świadectwo bogatego
w przekleństwa słownictwa, jakim posługiwali się Kozacy.
Za oficjalną datę wprowadzenia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej uważa się za rok 988, kiedy książę Włodzimierz ochrzcił swój naród. Chrześcijaństwo dało nowe możliwości rozwoju duchowego i materialnego narodu. Na
ziemie słowiańskie wprowadziło nowe sposoby rozumienia świata i pojmowania człowieka jako istoty stworzonej przez Boga, wiarę w jedynego Boga
Stwórcę, który objawia się w trzech postaciach – Ojciec, Syn i Duch Święty,
a także wiarę w Jezusa Chrystusa jako Jednorodzonego Syna Bożego, w którego głęboko wierzyli również Kozacy. Nie dziwi więc fakt, że elementy religijne
silnie obecne były w przekazach ludowych, a folklor jak najbardziej łączył się
z religią. Widoczne jest to również w analizowanych utworach.
Przy spotkaniu Maksyma Osy, który jest już dobrze pijany, batiuszka
Syłantij (w wierze prawosławnej tak nazywano księdza) pyta, czy jest prawosławny i rozkazuje zrobić na sobie krzyż. Maksym w powieści graficznej jest
przedstawiony w momencie, kiedy trzy palce połączone razem przykłada do
lewego ramienia, co oznacza, że mówi prawdę.

Rysunek 3. Z powieści graficznej Maksym Osa, 2011, s. 32.
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Ten sam batiuszka w nocy na cmentarzu oznajmia później wszystkim
zebranym, że książę Zenon Kryczewski jest wilkiem w owczej skórze, ponieważ
jeździł do Warszawy i zmienił wiarę na chrześcijańską, tj katolicką. Natomiast
w komiksie Taras Bulba autorstwa (grafika) A. Szkolnogo, synowie Tarasa,
wychodząc z domu na wojnę, byli błogosławieni przez matkę medalionem z
postacią Matki Boskiej, która miała ich chronić na ziemi i w wodzie. Również
w komiksie grafika Igora Kordeja matka prawą ręką robi na synie znak krzyż.

Rysunek 4. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 5.

Rysunek 5. Z komiksu Taras Bulba Igora Kordeja cz. 1, 2009, s. 24.
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W chwili śmierci Kozacy przywoływali wiarę chrześcijańską, a dokładnie prawosławną i ojczyznę. Zdrada wiary, według kodeksu kozackiego, była
karana śmiercią. Jak w przypadku Andrija, młodszego syna Tarasa, który zakochał się w młodej polskiej dziewczynie wyznania katolickiego i w ten sposób stanął po stronie wrogów, zdradzając ojczyznę, wiarę, ojca i towarzyszy.
Dlatego śmierć wymierza mu jego własny ojciec, Taras, który powie: „Я тебе
породив, я тебе й вб’ю!” „I gave birth to You – I’ll take Your life!” [Urodziłem Сię i Сię zabiję].

Rysunek 6. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 48.

Ślub w cerkwi jako ważne wydarzenie pojawił się w okresie panowania
chrześcijaństwa. Ukraiński ślub – jedna z najbardziej symbolicznych uroczystości w życiu Ukraińców obwarowana wieloma nakazami, zakazami i zwyczajami – trwał cały tydzień i był bardzo dokładne wyreżyserowany. Udział
brało w nim wiele osób i używano wiele przedmiotów o bogatej symbolice,
które również pojawiają się w analizowanych utworach. Uroczystość wyglądała podobnie na całej Ukrainie. Zawsze narzeczona i narzeczony byli otoczeni niezamężnymi chłopcami i dziewczętami, jedynie nazywano ich w każdym regionie inaczej: стрітильники [switylnyky], бояри [bojary], дружби
[drużby], дружки [drużky], світилки [swityłky]. W komiksie Igora Kordeja
przedstawiona jest wprawdzie ceremonia ślubna, ale przy nowożeńcach nie
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ma drużbów, co świadczy o przedstawieniu niepełnego obrazu zwyczajów
związanych z tą uroczystością.

Rysunek 7. Z komiksu Taras Bulba Igora Kordeja, cz. 1, 2009, s. 18.

Mukoła Gogol w swej powieści Taras Bulba, opisując krwawe konflikty
między Kozakami a Lachami, wielokrotnie podkreśla okrucieństwo obu stron
– jak przystało na prawdziwie humanistycznego pisarza. Mimo gloryfikacji Zaporoża jako wolnej republiki, co odpowiadało duchowi epoki romantycznej,
autor nigdy nie usprawiedliwia okrucieństw Kozaków. Czyny okrutne wiązały
się ze śmiercią, często podlegającą personifikacji i przedstawianą w czarnej pelerynie z kosą w ręku, gdy zbliża się do umierającego i ukośnym cięciem go zabija. Taki obraz śmierci pojawia się na pierwszych planszach powieści graficznej. Stoi ona za plecami Maksyma Osy, gdy słynny mistrz broni po powrocie
z jednej z ciężkich bitew z Turkami, siedzi przy grobie, pije wódkę i użala się
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nad swoim rzekomo zakończonym losem i czyta napis nagrobny informujący
o jego własnej śmierci: „Козак Максим Оса, почив волею Божей, 1636”
[Kozak Maksym Osa, spoczął za wolą Boga, 1636].

Rysunek 8. Z powieści graficznej Maksym Osa, 2011, s. 4.

Warto zwrócić uwagę, że w zdaniu tym pojawia się również kolejny
eufemizm почив [spoczął], świadczący o istnieniu silnego (archaicznego)
językowego tabu polegającego na zakazie wymawiania bezpośrednich nazw,
nazywania niebezpiecznych przedmiotów i zjawisk (np. bogów, chorób lub
umarłych), gdyż mogło to spowodować ich pojawienie się.
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Rysunek 9. Okładka z powieści graficznej Maksym Osa, 2011.

Na stronach komiksu Taras Bulba zarówno Igora Kordeja, jak i A. Szkilnogo przedstawiono nie tylko zbrodnie, ale także system kar stosowanych
w Zaporożu. Najczęstszą karą wśród Kozaków było przywiązanie złodzieja do
słupa wstydu i okładanie go kijem, gdy dopuścił się kradzieży konia, rabunku
kupców lub naruszył dyscyplinę wojskową. Sprawca był przywiązany tak długo do słupa aż nie wyzionął ducha, a każdy przechodzący mógł wymierzyć mu
razy.
Inny rodzaj wymierzania kary ukazany został w komiksie Taras Bulba
grafika A. Szkilnogo oraz komiksie Taras Bulba Igora Kordeja. W obu przedstawiony został Tarasa Bulba z synami, którzy po przybyciu do Zaporoża, zaczęli świętować jak przystało na prawdziwych Kozaców. W trakcie rozpijania
trunku, dochodziło do bójek, które kończyły się tragicznie – jak na jednej
z plansz komiksu. Zabójstwo Kozaka przez Kozaka uznawano za najgorszą
zbrodnię i karano najsurowszą karą pochówku w ziemi wraz z ofiarą. Według kozackich wierzeń pod ziemią ofiara dusi swojego sprawcę, który związany zostaje umieszczony pod trumną (zob. Збірник, Українське Козацтво
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[Kozactwo Ukraińskie], вид Державний Університет Дніпропетровська,
видання III, Київ, 1993: с. 20). Podobną scenę przestawiają następujące
plansze z obu komiksów:

Rysunek 10. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 12.

Rysunek 11. Z komiksu Taras Bulba Igora Kordeja cz. 1, 2009, s. 48.
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Uciekając się do magii (rytuałów, obrzędów, czar, wróżb), Prasłowianie
chcieli panować nad siłami dobra lub zła, aby chronić się przed negatywnymi wydarzeniami. Obrzędy te były dokonywane przez kapłanów, wróżbitów,
czarowników, molfarów za pomocą rozkazów, zaklęć, zamówień mniej innym
od choroby, krwawienia, bólu zębów, aby nachylić ukochaną osobę czy nawet
zmiany urody. Przedstawiony w powieści graficznej Maksym Osa miejscowy
książę Zenon Kryczewski wynajmuje chorążego kozaka Maksyma Osę, by znalazł skradziony wóz ze złotem i uwolnił jego ziemie od wurdałaki, który co
nocy wyje pod zamkiem. Według żony Zenona, Heleny, zgrzeszył, gdyż zmienił wiarę, za co miał być ukarany przez Boga i smażyć się w piekle.
Motyw kary za grzechy pojawia się również w scenie, w której Andrzej
Buben opowiada Maksymowi Osa historię swej rodziny u Osie. Gdy miał trzy
lata, Turcy zamordowali jego rodziców, a on pozostał sam z siostrami: Matroną i Hawronią. Książe Zenon Kryczewski zabrał ich ze sobą i wychowywał
jak własnych dzieci. Z czasem siostry, urody niegodnej podziwu, zaczęły się
interesować czarną nauką i gotować zioła, myśląc, że sprawią sobie przepiękną
urodę. Andrzej przedstawiony w powieści też nie najlepiej, Maksym Osa przecież myślał, że to śmierć. Pewnego razu siostry potajemnie przybrały postać
suk. Andrzej, nieświadomy tej przemiany, uczynił na nich znak krzyża w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie myśląc o skutkach tego gestu. Siostry nie
mogły wrócić do wcześniejszej postaci i na zawsze pozostały uwięzione w ciele
psów. Brat się wprawdzie do Boga za ich dusze, mimo to uważał, że była to
kara Boga za czary. Splecenie pogańskich wierzeń z chrześcijańską doktryną to
istotna cecha folkloru kozackiego.
Powszechnie wierzono, że wszelki sukces w boju czy służbie publicznej
nie dokonywał się bez pomocy czarownic czy wiedźm. Powszechna była również wiedza o tym, jak walczyć ze złymi duchami, wampirami i wurdałakami:
wbić symbolizujący siłę zła, czyli diabła, osikowy kołek prosto w serce. Do
dziś w przekazach ustnych spotyka się wyjaśnienie, dlaczego błyskawica zawsze
uderza w osikę (gdy Matka Boża z Jezusem uciekła do Egiptu i chciała się
schronić pod drzewem, osika nie przyjęła jej z dzieckiem). Motyw osikowego
kołka zostaje przywołany w scenie, gdy po długich poszukiwaniach wozu ze
złotem, bohater Maksyma Osy odnajduje swego przyjaciela po szabli, z którym walczył ramię w ramię przeciwko Turkom, atamana koszowego Matwija
Chwosta, leżącego w grobie z wpółotwartymi oczami, lekko otwartymi ustami,
właśnie z kołkiem w sercu. Prawdopodobnie uznali go za wurdałakę.
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Rys. 12. Z powieści graficznej Maksym Osa, 2011, s. 46.

Innym wierzeniem przywołanym w powieści było to, że srebrna kula
poświęcona w Ławrze Peczerskiej w Kijowie zabije wiedźmę (zob. Ольга
Фрейденберг, Міф та література античності [Mit i literatura starożytności], Москва, 1998: с. 713). Taką kulę posiadał Chwist, jednak z niej nie
skorzystał, więc Maksym ją sobie pożyczył. Warto podkreślić, że w scenie tej
Maksym zdjął czapkę z głowy zgodnie z tradycyjnym nakazem złożenia hołdu
osobie zmarłej poprzez ścięgnięcie nakrycia głowy.
Symbole kozackie
W folklorystycznym wizerunku świata Ukraińców przyjęto orła za graficzny symbol Kozaka. Tak właśnie zilustrowany został Ostap, starszy syn Tarasa. Symbole ornitologiczne są kojarzone z mitologicznymi pojęciami przemiany człowieka w ptaka, dlatego często określa się je jako źródło wiedzy
o otaczającym ich świecie. Orzeł zawsze symbolizował silnego i odważnego
człowieka (zob. Геннадій Забродя, Візуалізація коду сучасності [Wizualizacja kodu społecznego] с. 12-14). Kozacki orzeł otrzymał jeszcze jedno
znaczenie: miał symbolizować również atrakcyjnego mężczyznę.
W komiksie A. Szkilnogo przywołana została jeszcze jedna informacja o wspólnocie kozackiej. Dzieje się to jednak nie w bezpośredni sposób.
Na planszy zilustrowana matka, która klęczy nad swymi dziećmi, a jej myśli
i uczucia stanowiły w tej chwili jeden wielki lament. Nie potrafiła zapobiec, aby ojciec odesłał synów do Січі [Siczi], gdyż wiedziała, że już nigdy
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ich więcej nie zobaczy. Narodziny syna – przyszłego wojownika – dla Kozaka
były prawdziwą radością, a smutkiem dla matki.

Rysunek 13. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 2.

Rysunek 14. Z komiksu Taras Bulba A. Szkilnogo, 1993, s. 4.
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Podsumowanie
Wykorzystanie w analizowanych utworach elementów folklorystycznych dotyczących wspólnoty kozackiej pozwoliło na taką prezentację treści,
która nosi cechy prawdy historycznej. Przekazy folklorystyczne będące pamięcią narodu kozackiego, pozwalające zrekonstruować jego historię, kulturę, wierzenia, obyczaje, kodeks moralny, czy też charakterystyczny ubiór
stanowiły podstawę zbudowania warstwy wizualnej w komiksach i powieści
graficznej powstałych pod koniec XX i na początku XXI wieku. Nawet jeśli
obraz wspólnoty kozackiej nie jest pełny, to przywołana symbolika, rekwizyty,
rytuały pokazują różnorodność i bogactwo kultury kozackiej, potwierdzając
tezę o wykształceniu się komiksu folklorystycznego jako odmiany komiksu
historycznego.
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UKRAINIAN COSSACK FOLKLORE
IN THE PERSPECTIVE
OF SELECTED MEMORY FORMS

Summary: The aim of the article is to answer the question whether in
relation to the comic book and graphic novel about the Cossacks we
can talk about the existence of folklore comics as a sub-type of historical comics. The use of folklore elements concerning the Cossack community in the analyzed works made it possible to present the content
that bears the features of historical truth. Folklore messages that are
the memory of the Cossack nation, allowing to reconstruct its history,
culture, beliefs, customs, moral code, or characteristic clothing, were
the basis for building a visual layer in comic books and graphic novels
created at the end of the 20th and early 21st centuries.
Keywords: Cossack folklore, historical comics.
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ZDRADA
W PRZEKAZIE LITERACKIMKONTEKST BADAWCZY
(NA MATERIALE POEMATÓW
„WACŁAW” JULIUSZA SŁOWACKIEGO
I „MARIА” ANTONIEGO
MALCZEWSKIEGO)

Streszczenie: W rozdziale przedstawiono literacki wizerunek zdrady
jako zjawiska i osobno wizerunek zdrajca hrabię Potockiego w postaci bohatera Wacława, który został opisany w dwóch utworach literackich – poematów „Wacław” Juliusza Słowackiego i „Maria” Antoniego
Malczewskiego. Celem pracy jest zbadanie opisywanego przez poetów
J. Słowackiego i A. Malczewskiego procesu formowania się zdrajcy,
przyczyny moralnej degradacji Wacława i ten tragiczny finał do czego ta degradacja go doprowadziła. W artykule również analizowane są
literackie cechy wizerunku zdrajcy, jego męki moralnie i trudny los
życiowy.
Słowa kluczowe: Zdrada, zdrajce, wizerunek literacki, poemat, moralna degradacja.

Wstęp
Pojęcie zdrady w kulturze ma silny negatywny składnik emocjonalny.
Zdrajcy są nienawidzeni i pogardzani, uważani są za niemal absolutne
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Mgr, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
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ucieleśnienie zła na ziemi. Nic dziwnego, że największym przestępcą
wszechczasów i narodów był zdrajca - Judasz Iskariota.
Literackie obrazy zdrajców są zwykle złożone i niejednoznaczne, ponieważ
większość poetów i pisarzy, będąc inteligentnymi i utalentowanymi ludźmi,
nie rozpatrzywają innych tylko po złej lub tylko dobrej stronie. Poszukiwanie
przyczyn przez który ta lub inna osoba stała się zdrajcą, poszukiwanie
pozytywnych cech u zdrajcy, którego wszyscy uważają całkowicie niedobrym w utworach literackich o zdrajcach znajdujemy sporo podobnych literackopsychologicznych badań.
Celem pracy jest zbadanie przedstawionego w poematach J. Słowackiego
i A. Malczewskiego procesu przemiany zwykłego człowieka w zdrajcę, analiza
przyczyn takiej transformacji oraz opis wpływu zdrady na los człowieka.
Literacki wizerunek zdrady jest zawsze niejednoznaczny, przede wszystkim z powodu skomplikowania zjawiska zdrady, wywołującego emocje które,
jak zauważyła Iwona Węgrzyn, poprzez «trudno zarówno zauważyła I. Węgrzyn, «skutecznie uniemożliwiają wyważona i logiczną refleksję»2
Zgadzając się z uczoną twierdzimy, że jeśli badać pojęcie zdrady jako zjawisko społeczne, bardzo trudno jest pozostać obiektywnym z powodu negatywnych emocji, które zawsze będą towarzyszyć temu pojęciu. Literacki obraz
zdrady i poszczególnych zdrajców ma jeszcze bardziej złożoną strukturę. Emocjonalny element interpretacji zdrajcy to nie tylko jego myśli i emocje. Pisarz
zawsze wyraża opinię określonego społeczeństwa. Tak więc rzeczywiste stanowisko autora jest ściśle powiązane z opinią publiczną, łączy ją ze swoją opinią w tworzeniu wizerunku literackiego. Obraz zdrajcy prawie zawsze będzie
obrazem negatywnym, ale w literaturze, podobnie jak w życiu, nie wszystko
jest tak jednoznacznie. Jeśli dla świadomości narodowej zdrajca praktycznie
posiada niezatarte piętno, to pisarz lub poeta może czasem postrzegać ten obraz na swój własny sposób, może znaleźć usprawiedliwienia dla działań zdrajcy,
a nawet współczuć mu.
Kategoria zdrady, jak złożony przedmiot, jest interpretowana różnymi
uczonymi po różniemu. Spróbujmy rozważyć kilka poglądów na temat zdrady
jako zjawiska społecznego. Samo znaczenie słowa „zdrada” zawiera w sobie
kilka elementów – najpierw zdrada jest przeciwieństwem wierności3.
Pytanie, czy zdrada jako kategori może stracić swój negatywny kolor
emocjonalny, moim zdaniem, nie jest do końca poprawne. Negatywna jest
I. Węgrzyn, Polskie piekło. Literackie biografie zdrajców targowickich: Stanisława Szczęsnego
Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego, Kraków 2005, s. 5.
3
A. M. Greely, Socjologiczny model rozważania apostazji religijnej, conc 7 (1971), s. 288-294.
2
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głęboka istota zdrady, ponieważ „jakakolwiek by nie była zdrada, to trzeba
powiedzieć, że w pojęciu zdrady zawsze mieści się negacja prawdy”4.
W teoretycznych badaniach nad pojęciem zdrady odnajdujemy także element ściśle związany z moimi badaniami i ich wynikami - pojęcie „człowieka
słabej woli”. Wacław (którego pierwowzorem był hrabia Szczęsny Potocki)
jest uderzającym przykładem człowieka „słabej woli” i to właśnie ta słabość
powoduje jego moralną degradację i przemianę w zdrajcę: „W teologii moralnej od wieków rozróżnia się pomiędzy człowiekiem „słabej woli” i człowiekiem „silnej woli”. Człowiek silnej woli – to taki, który potrafi dużo znieść,
wytrwać w trudnościach i zdobyć dobro. Silna wola nie pozwala się pokonać.
W dalszym ciągu naszego wykładu przez „silną wolę” będziemy więc rozumieć
wolę stałą względem powinności. Silna wola przeciwstawia się woli słabnącej
w wypełnianiu powinności albo „słabej woli”. Jest w tym słabość woli lub brak
kontroli (akrasia, incontinentia), o których od wieków dyskutują filozofowie
i teologowie – nie tylko moraliści”5.
Słaba wola ludzka jest jednym z elementów zdrady, jednym z jej składników i jednocześnie jedną z przyczyn jej pojawienia: „z moralnego punktu
widzenia w każdą zdradę „wpisana” jest słabość ludzkiej woli i szeroki świat
pokus”6.
W moich badaniach prześledzę proces przemiany człowieka w zdrajcę
przez złamaną i osłabioną wolę, który doprowadził do upadku moralnego
bohatera.
Dwa poematy – jeden bohater. O wizerunku
Wacława jako zdrajcy
O złym spostrzeganiu poematu Wacław w kręgach literackich oraz o ciszy
wokół tego dzieła pisał Leszek Libera: „Wacławowi towarzyszyła od początku
dezaprobata krytyki [...]Wacław bowiem często bywa pomijany milczeniem”7.
Jeszcze raz spostrzegamy paradoksalne potrzeby społeczeństwa. Z jednej
strony jest to chęć znalezienia i oskarżenia zdrajcy, który usprawiedliwi bezczynność społeczeństwa i tragiczne strony polskiej historii. Z drugiej strony
postrzeganie zdrady jako hańby, o której wstyd mówić na głos, sprawia, że
opisywanie jej uważa się za niepatriotyczne.
W. Chudy, Zdrada Solidarności, ethos, 67-68 (2004), s. 84-121.
Drożdż Alojzy, (2009), Zdrada dramatem człowieka i złem moralnym, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2009, Vol. 42, z. 2, s. 73.
6
B. Goebel, Siła i słabość woli, com 19 (1999) nr 5, s. 67.
7
L. Libera, Symboliczność Wacława,…, op. cit. s. 32.
4
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O twórcy Zofiówki, Szczęsnego Potockiego, pisarze i historycy dużo
pisali, krytykowali go i potępiali, ale co ciekawe, próbowali go również usprawiedliwić. Prawdopodobnie wynika to ze specyfiki czysto ludzkiej percepcji zdrady i wstydu przed hańbą związaną z tym zjawiskiem, o którym już
mówiliśmy.
Jeśli chodzi o głównym bohaterze poematu Wacław, opinie krytyków
literackich są zróżnicowane. Niektórzy, jak Alina Kowalczykowa, uważają, że
Wacława Słowacki rysuje jako bohatera tragicznego: „Nie do końca jasny wydaje się sens uczynienia akurat ze Szczę-snego-Wacława bohatera tragicznego”8, inni, jak J. Maciejewski, mówią o deheroizacji Wacława: „J. Maciejewski
rozwiązał problem inaczej. Twierdzi, iż Słowacki, podejmując wątek Wacława
z Marii Antoniego Malczewskiego, dokonuje w swym poemacie deheroizacji
bohatera”9.
Literacki wizerunek Wacława (którego prototypem był Potocki) zawsze
był złożony i miał zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Pomimo faktu
zdrady, pozytywnych cech Potockiego w dziełach literackich było dużej niż
negatywnych. Chęć zrozumienia tragicznego losu hrabiego, usprawiedliwienia
go, współczucie dla jego nieszczęśliwej pierwszej miłości, podziw stworzonym
przez niego pięknym ogrodem Zofiówka można odnaleźć w wielu dziełach
literackich, co podkreślają współcześni badacze: „o ile w literaturze ludowej
i w politycznych pismach ulotnych, także krążących w odpisach paszkwilach
był traktowany Szczęsny Potocki z największą surowością, to w oficjalnych
kręgach literackich [...] stosunek do magnata podolskiego był pobłażliwy, ba,
otaczany był on nawet szacunkiem”10.
Najczęściej przyczyną osobliwości charakteru Potockiego, które doprowadziły go do zdrady, uważają jego złożone życie osobiste. Na przykład ten
fakt podkreślał badacz Adam Czartkowski: „Wśród postaci, których działalność zaciążyła fatalnie na losach Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku
prawdziwie tragiczną jest – Stanisław Szczęsny Potocki [...] Nie jest to człowiek pozbawiony wszelkich skrupułów i pojęć moralnych [...] Jest to po prostu człowiek nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy zarówno w życiu prywatnym, jak
i publicznym”11.

A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994, s. 336.
L. Libera, Symboliczność Wacława,…, op. cit., s. 34.
10
Ibidem, s. 34.
11
A. Czartkowski, Pan na Tulczynie w:Gawędy o dawnym obyczaju, Lwów–Poznań 1925,
s. IX. – cyt. za I. Węgrzyn.
8

9
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Znamiennym przykładem stworzenia literackiej legendy hrabiego Potockiego jest utwór Maria Antoniego Malczewskiego, który tworzy bardzo
wiarygodny wizerunek Wacława (według I. Węgrzyn, ta literacka nazwa
Szczęsnego Potockiego stała się dla Polaków symbolem zdrady: „Człowieka,
którego imię skrywane zazwyczaj pod literackim imieniem Wacława stanowiło
dla ówczesnych Polaków symboliczne niemal ujęcie najcięższego grzechu
obywatelskiego – zdrady”12 i zaczęła być wykorzystywana w innych utworzach literackich, na przykład, w utworze „Wacław” Juliusza Słowackiego)
i usprawiedliwia jego zachowanie przez tragiczną śmierć pierwszej żony i usuwa wszelką odpowiedzialność za jej los od młodego hrabiego. Mimo że, sądząc
po faktach historycznych, jego wina w tragedii jest również wielka, choć nie
bezpośrednia. Potocki bał się gniewu ojca i nie chronił żonę, nie był dla niej
wsparciem i nie bronił jej przed agresją rodzicielską. Czasami bezczynność jest
również przestępstwem, bardzo bliskim zdradzie.
Literacki wizerunek Szczesnego Potockiiego był złożony i ma zarówno
cechy pozytywne, jak i negatywne. Pomimo faktu zdrady, pozytywnych cech
Potockiego w dziełach literackich odnajdziemy dużej niż negatywnych. Chęć
zrozumienia tragicznego losu hrabiego, usprawiedliwienia go, współczucie dla
jego nieszczęśliwej pierwszej miłości, podziw stworzonym przez niego pięknym
ogrodem Zofiówka można odnaleźć w wielu dziełach literackich, co podkreślają współcześni badacze: „Tymczasem w poemacie Słowackiego uwaga skierowana została na inne i nieco subtelniejszej natury zagadnienia. W jej centrum
znalazł się ogromny, niemalże nadludzki stopień skomplikowania biografii
bohatera, jej uwikłanie w sytuacje nieuchronnie prowadzące do dezintegracji
psychiki i osobowości”13.
Jak widać, współczucie do osobistej tragedii, niemal nieludzkiego cierpienia hrabiego Potockiego zmusza poetów i pisarzy do współczucia mu, pobłażliwości, a w konsekwencji do poszukiwania i odnajdywania w nim pozytywnych
cech.
Jest jeszcze jeden ważny czynnik wpływający na poetów i pisarzy, którzy
pisali o hrabie Potockim. Większość autorów utworów o Potockim była romantykami, a romantycy lubili temat przemiany anioła w szatana , tak samo
jak popularny w romantyzmie był wątek przemiany człowieka w zdrajcę: „Dla
romantyka szatan jest również piękny wewnętrznie, bo jest tragiczny [...] Romantyków fascynował moment przemiany, metamorfozy anioła w szatana [...]

12
13

I. Węgrzyn, Polskie piekło…, op.cit., s.18.
L. Libera, Symboliczność Wacława,…, op. cit.
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J Słowacki obserwuje uważnie moment tragicznego przepoczwarzenia. Prosto
sformułowane jest pytanie w Wacławie14:
Cóż się z nim stało? czy to moich powiek
Mara? - gdzie tamten anioł, rycerz, człowiek?15.
W poemacie „Wacław” wizerunek zdrajcy Potockiego porównywany jest
do upiora, to porównanie wiąże się z mroczną, diaboliczną esencją moralnej
strony pojęcia zdrady, którą Wacław upodobnił do stworzenia ciemności upiora. Wizerunek tego upiora jest również w poemacie Maria Antoniego
Malczewskiego, ale w tym poemacie, opublikowanym wcześniej Wacława
(pierwsza publikacja poematu Malczewskiego „Maria” – 1825 r. oraz pierwsza
publikacja poematu „Wacław” Juliusza Słowackiego - 1838 r.) wizerunek ten
stanowi proste tło wydarzeń:
Przyleciał do figury (co jej wzgorek znany,
Bo pod nią już od dawna upior pochowany)16.
Wydaje mi się prawdopodobne, że Słowacki użył wizerunku upiora
wspomnianego w poemacie Malczewskiego, i ściśle połączył obraz upiora z
wizerunkiem Wacława. W ten sposób poeta w swoim poemacie przekształcił
wizerunek Wacława (Potockiego). Jeśli się nad tym zastanowić, ta transformacja odbywa się w czasie, i pokazuje szkodliwy wpływ zdrady na osobę ludzką.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wiersze Malczewskiego i Słowackiego, widzimy
jeden wątek, jeden los człowieka, który będąc moralnie słabym, złamał się,
zdegradował i tragicznie umarł w końcu.
Opis Wacława w Malczewskiego na początku poematu jest poetycki i
entuzjastyczny. Autor sympatyzuje ze swoim bohaterem - młodym, bardzo
przystojnym mężczyzną:
A na czele tych szyków wyniosły młodzieniec.
Lecz któż on? Jakiż chwały czy szczęścia rumieniec
Lniane chcą cienić włosy? Oh! milszy sto razy
Niż różowe porankiem natury obrazy,
I słodszy, i jaśniejszy od chwały połysku
Ten blask — co w jego serca żywi się ognisku,

Ibidem, s. 37.
J. Słowacki, Trzy poemata. Wacław, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html (dostęp 10.10 2020).
16
Ibidem.
14
15
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Ten uśmiech — w którym może choć część zachwycenia,
Z jakim wybrani słyszą Cherubinów pienia17.
Ale już w środku poematu Malczewskiego będzie ukryty podtekstowy wizerunek przyszłej zdrady:
Gdy Noc, zazdrośnym palcem ścierając Dnia ślady,
Ciemny płaszcz wlecze z tyłu, dla zbrodni i zdrady18.
Już w drugi półowie poematu „Maria” Wacław pojawia się jako zmieniony człowiek, już się martwi, wstydzi się, że zostawił Marię. Ale to jeszcze
człowiek nie zepsuty, to osoba, który zgubila się w zyciu, zdezorientowana, ale
zdolna współczuć i martwić się o bliźnim. Wacław przewiduje nieszczęście:
A dlaczego? sam nie wie — tylko że mu Sława,
Łzami Marii spłakana, przed oczami stawa;
Tylko że jego serce w takim nagle drzeniu,
Jak by kto kir przeciągnął w śpiącego ocknieniu
I w strachu go zostawił — w trosce — i zdziwieniu.
Wacław próbuje odrzucić od siebie złe myśli, ale nie próbuje już ratować Marii, w rzeczywistości ją zdradza. Choć może to zabrzmieć dziwnie, ale
w tych wierszach poematu widzę początek zdrady - mając przeczucie śmierci
Wacław martwi się o swój los w bitwie i jeśli początkowo myśli o Marii, to już
dalej o niej nie wspomina:
Szybkim głowy pomiotem strząsnął złote włosy,
Jak by się pozbyć starał zimnej na nich rosy;
Szybkiej konia w wyskoku przychylił się woli
Jak by ulecieć pragnął od swojej niedoli;
[...]
Tak Wacław, niecofnięty w swym ciemnym zawodzie,
Rozdarłszy tło przyszłości, co mu na przeszkodzie,
Tym chciwiej, tym gwałtowniej na sztych się wydziera.
Groźnym pewności wzrokiem w swój oręż poziera.
A jednak, głos straszliwy (choć spojrzenie dumne)
Brzmi w całym jego ciele — «zdobędziesz ty trumnę»19.

A. Malczewski, Maria, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/maria-powiesc-ukrainska.
html (dostęp 10.10.2020).
18
Ibidem.
19
Ibidem.
17
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Kiedy Wacław wraca z wojny do Marii, nie wiedząc jeszcze nic o jej losie,on zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, ponieważ rozumie, że wyrządził
skrzywdzi Marią, że pozostawił ją w trudnej sytuacji:
Oh! zbyt krótkie! jak widmo wstaje Przypomnienie;
I budzi martwą przeszłość, i w wonne kotary
Szepczą droszcz i niepokój zgromadzone mary.
«Sława, Miłość
Tak ją mdłą, słabą widział; a wszak bez obrony
Więdnie pieszczotny powój — a wszak bez osłony
Nie trwa tu słodki owoc — i cóż? ledwo wrócił,
Ujrzał swój raj stracony i zaraz porzucił!
Dlaczego? dla czczej sławy, której blask nie waży
Jednego uśmiechnienia ukochanej twarzy.
Gdybyż przynajmniej w los swój wierzyć miał powody;
Lecz ledwo burza przeszła, już pewny pogody,
Niepomny, jak to gorszko czas zgryzotą liczyć,
Płochy, wydarł się szczęściu, co mógł odziedziczyć».20
Wacław został złamany i oszukany przez ojca, ale to go nie usprawiedliwia. Maria nie żyje, a w odpowiedzi na jego słowa rozlega się echo (głos sumienia?), który powiedzi Wacławowi prawdę - że one nie będą już szczęśliwi,
że to jego ojciec na zawsze ich rozdzielił:
Schyla się na jej lica, usta do ust łączy
I słodycz swego serca rozkosznie w nie sączy.
«O! moja droga Mario! ty zimna i niema —
A dla nas już jest szczęście»— echo mówi: «nie ma»
«Mario! kochana Mario! w boju mnie widzieli —
Ojciec mię z tobą spoi» — echo mówi: «dzieli»21.
Młody człowiek opowiada Wacławowi historię zabujswa Marii, a jego
słowa zawierają wyrzuty – niech Wacław nie będzie tak bardzo spragły wody,
ponieważ jego ukochana była utopiona w wodzie:
Niech rycerz drżącym sercem nie pragnie tak wody,
Bo w niej zgasnął dopiero blask ziemskiej urody;

20
21

Ibidem.
Ibidem.
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To te obrzydłe maski, w swej zdradnej zabawie,
Śliczne łono tej Pani zatopiły w stawie...22
Interesującym i nieprzypadkowym jest użycie przez autora zdania zdradna zabawa. W dosłownym znaczeniu poeta opisuje sytuację, w której ludzie
w maskach pod pozorem zabawy, karnawału włamali się do domu i zabili
Marię. Ta fraza, moim zdaniem, ma również głębokie znaczenie metaforyczne.
Metafora zdradna zabawa oznacza zabawę w miłość, która, choć nie z własnej woli, ale stworzona przez Wacława. Troskliwość, miłość, cielesna miłość,
obietnice i małżeństwo, a potem - młody Wacław po prostu zostawił żonę
samą. Chociaż on znał myśli ojca, znał jego postawę i bezradność Marii. Pytanie, które autor zadaje na implicytnym poziomie: „Czy możemy ocenić akt
Wacława jako grą w miłoś z młodą piękną kobietą, którą opuścił natychmiast
po pojawieniu się problemów?”.
Pod koniec poematu Wacław z Malczewskiego już nabiera cech Wacława z poematu Słowackiego – pojawia się w nim rozpacz, smutek, pragnienie
zemsty:
Czarna, czarniejsza chmura coraz się rozszerza;
I znów nagle, rozpaczą zaciemnione lica
Zapał gniewu i wzgardy jak piorun oświéca:
Aż w nim powstała wreszcie ta Ponurość dzika,
Co patrzy w jeden przedmiot — w trumnę przeciwnika,
Kruszy najświętsze węzły w ogniu swego piekła,
Gdy i w najbliższym sercu trucizny dociekła!
Aż w nim powstała wreszcie ta Chciwość szalona
Krwi — krzyku — dzwonów — płomień popsutego łona,
Co domowej niezgody rozpala pochodnię,
I w własnym swoim gnieździe — zbrodnią karze zbrodnię!
Lecz jeśli takie były najwyższe w nim męki,
Zgon najdroższego szczęścia z błogosławieństw ręki —
O! jak bezecnej Zemście, co nim słusznie miota,
Towarzyszy okropnie Rozpacz i Zgryzota!
A wszystkie razem bole, w osłupiałym oku
Łączy myśl przeraźliwa — Niezmienność Wyroku!
Mniej straszna w swym nieszczęściu, od wężów jedzona.
Wzór najsroższych męczarni — postać Laokona 23
22
23

Ibidem.
Ibidem.
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W tej części poematu przyciąga uwagę zdanie «I w własnym swoim gnieździe — zbrodnią karze zbrodnię!». W tym stwierdzeniu zarówno
zrozumienie, kto faktycznie zaplanował zbrodnię, jak i chęć zemsty oraz
rozumienie bohaterem, że podłość i zdrada są wszędzie – nawet «w własnym
swoim gnieździe». To ten moment rozpaczy, moment utraty wiary w ludzi,
utrata szacunku dla nich spowoduje dalszą zmianę charakteru Wacława,
jego moralną degradację. Wacław nauczył się gorzkiej prawdy: ludziom nie
można ufać. Zgadza się, nie każdemu można zaufać, a ojciec Wacława był
tym człowiekiem, któremu nie należy ufać. Niestety wnioski Wacława były
zbyt kategoryczne, co nie jest zaskakujące dla maksymalistycznej młodzieży.
Rozpacz, pragnienie zemsty, gniew - wszystko to razem regeneruje, zmienia
serce Wacława, wypełnia go ciemnością:
Co Wacław sobie w życiu może obiecywać,
Trudno by wytłumaczyć — i straszno zgadywać;
Na jego sercu ciemna, skrwawiona zasłona,
Dosyć — na cóż ją zdzierać z ranionego łona?24.
O tym, że jego poemat jest kontynuacją poematu Malczewskiego sam
Juliusz Słowacki pisze we wstępie do poematu: «Są przedmioty, których by
się pióro poety tknąć nie powinno; takim zapewne jest śmierć Wacława,
którego nam Antoni Malczewski tak cudownymi kolorami w poemacie
Maria odmalował. Jakiś jednak mimowolny pociąg, chciałbym go nazwać
natchnieniem, zmusił mnie do napisania następnego poematu; a od
prawdziwych nie odstępując podań, starałem się ile możności zidealizować
rzecz pełną czarnych mętów i okropności»25.
W poemacie „Wacław”, jak napisał sam autor, czytelnik zapozna się
z ostatnimi dniami i śmiercią bohatera, którego uczynek ojca popchnął na
ścieżkę nienawiści i zdrady. Ale uczciwie należy podkreślić, że zbrodnia jego
ojca miała miejsce, ponieważ słaby i pokorny Wacław nie potrafił chronić
swojej ukochanej.
Opis liryczny w wierszu „Wacław” zostaje zastąpiony ostrym kontrastem
- opisem przeklętego ponurego zamku, w którym:
...tam owionie i męstwo ci zetrze
Gorsze niż w grobach — zdradziectwa powietrze!

Ibidem.
J. Słowacki, Trzy poematy. Wacław, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html dostęp 10.10 2020).
24
25
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Gorsze niż dżuma, co zabija ciało!
Gorsze!26
Ten zamek jest piękny na zewnątrz, ale ludzie, którzy w nim mieszkają,
sprawiają, że zamek staje przerażający, ponury i brzydki. Słowacki pokazuje, jak
zdrada zatruwa wszystko wokół, a teraz zdrajcą jest nie tylko Wacław, zdrajcami
jest cała jego rodzina, którą poeta opisuje w najczarniejszych kolorach:
Od czasu jeszcze dawnych Pelopidów,
Od wygaśnienia rodziny Atrydów
Nigdzie krwi tyle na gmachu kamieniach,
Nigdzie plam tyle od zbrodni w sumnieniach,
Nigdzie rodziny tak czarnej nie było,
Tak czarnych prochów pod żadną mogiłą…27
Następnie poeta opisuje właściciela tego zamku, a tutaj widzimy jak lekko
zauważalny motyw upióra, który pojawił się w „Marii” Malczewskiego, żywo
rozwijają się w „Wacławie” Słowackiego. Wacław jest opisany jako żywy trup,
upiór, nawet w opisie jego wyglądu są te cechy:
Jak trup śród ludzi, jak upiór przy stole.
Zimne po sercach przechodziło mrowie,
Kiedy co mówił, gdy pił jakie zdrowie;
A gdy wziął kielich w rękę trupią, siną,
W kielichu krew się zdawała, nie wino.
Każdy, co z gości do stołu zasiadał,
Nie znał go prawie, nigdy z nim nie gadał;
Gdy wszedł — nie wstawał nikt przed tym człowiekiem,
Choć orderami był srebrny i wiekiem;
Ani posłane z poselstwem od matki
Kiedy go w rękę całowały dziatki;
Jakby przed marą piekielną, szkaradną,
Stają przed ojcem zalęknione; bladną
I uciekają nie wyrzekłszy słowa
Lub kamienieją28.
Słowacki nazywa swojego bohatera upiorem bezpośrednio, aby opisać jego wygląd, używając opisu jego niebieskich, przypominający trup rąk,
26
27
28
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nazywa go piekielnym widmem. Autor wykorzystuje także metaforyczne porównanie - «W kielichu krew się zdawała, nie wino». Wino ma kolor podobny
do krwi, ale w tym przypadku mamy asocjacjatywne porównanie z upiorami
- piją też krew z kielichów.
Głębia brzydoty i mroku wizerunku Wacława jest wielka, jest to nie tylko obraz okropnego wyglądu. Zaprzeczając sobie (bo właśnie napisał o kolorze niebieskim, kolorze trupa, rękach) Słowacki pisze, że wygląd Wacława
był atrakcyjny: «miłą miał twarz ten człowiek z natury» 29 a jego wzrok jest
delikatny, zwłaszcza gdy «na swe dziatki patrząc łzy miał w oku» 30. Wizerunek
Wacława staje się jeszcze bardziej tragiczny, ponieważ on sam był świadom
swojej zguby, swojej zbrodni, która sprzeciwiła go całemu światu:
… wiedział to sam, że odstręcza;
Że coś pomiędzy nim a światem stoi,
Czego się sługa, dziecko, słońce boi31.
Słowacki pisze, że ta zdrada sprawiła, że Wacław stał taki , a czytelnik
wierzy autorowi. Ale uwierzy tylko ten czytelnik, który nie przeczytał „Marii”
Malchewskiego. Każdy, kto przeczytał, jak młody Wacław całował twarz
swojej żony, zabitej z powodu jego bezczynności, zrozumie, że nie tylko zdrada
Ojczyzny, ale także wina za zdradu najdroższej kochanej zmusza szlachcica
w "Waclawie" Słowackiego do otwarcia skrzyń wypełnionych pieniędzmi
i rozdawania ich ludziom - po prostu Wacław stara się pozbyć się strasznego
poczucia winy:
Tak wielką znalazł pokorę w swej winie,
Że nie pogardził i otworzył skrzynie;
A wtenczas sercu jego biczem jędzy
Był brzęk liczonych po zamku pieniędzy.32
Wacław, pomimo swojej demonicznej natury, ma dobre serce i umie
kochać. Szczerze kocha swojego syna Eoliona, syna swojej pierwszej żony
(Marii? - red.), szczerze o niego dba i cieszy się z rozmowy z nim:
Nareszcie uciekł od ludzi i słońca.
A przy nim tylko jak anioł obrońca
Maleńki, blady i nierozkwitniony
29
30
31
32
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Był smutny synek jego pierwszej żony.
To jedne dziecko przy nim czuwa, tleje,
Jako różyczka przy cedrze więdnieje.
On duszę ojca, gdy w rozpacz upada,
Szafirowymi oczkami spowiada;
I patrz! że czarny nędzarz nie unika
Tak błękitnego grzechów spowiednika,
Ale mu z oczek cały błękit świeży
Pije oczyma i wzdycha, i wierzy
W ostatnią pomoc — w moc dziecka pacierzy.
Kiedyś za wczesnym zagrożoną zgonem
Dziecinkę swoją nazwał Eolionem...33.
Żona Wacława, u której łatwo rozpoznawalna jest Zofia Potocka,
zachowywa siebie tak, że budzi w czytelnika głębokie współczucie do Wacława,
ponieważ nie jest taka czysta i czuła jaką kiedyś byla Maria. Słowacki,
przedstawiając żonę Wacława, nawet nie nazywa jej imienia, ale opisuje, jak
ona dodaje mu czary w lekarstwo, jak nie ukrywa od niego i ludzi swoich
kochanków:
A jednak, mówią, dba o grafa zdrowie,
Sama przyprawia mu z lekarstwem czary.
Nieraz przy łożu jak ulotne mary
Staje powiewna z lampą w ręku, blada,
Słuchać, co śpiący o niej we śnie gada.
[...]
Jeśli zbrodnicza miłość w sercu bije,
Ona się z taką miłością nie kryje,
Ale otwarcie, z bezwstydem na czole,
Kochanka sadza u boku przy stole:
Bo ten kochanek nie wybrany w tłumie,
Zwykle pochlebia jej skażonej dumie;
To jaki książę, to króla powierny:
Pies nań nie szczeka, przepuszcza odźwierny,

33
J. Słowacki, Trzy poematy. Wacław, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html (dostęp 10.10.2020).
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Wszyscy go nawet witają ukłonem;
Zamek jest jego; łożem, domem, tronem34
Kiedy w poemacie pojawia się wizerunek żony Wacława, po raz pierwszy
wspomina się tutaj o Zofiówce, przy tym nie opisuje się piękna i majestatu
tego ogrodu, ale po prostu pisze się o mglistym ogrodzie - on jest mglistym,
niejasnym, podstępnym:
Lecz dzisiaj z kimże na wieczornym chłodzie
Chodzi ta pani po mglistym ogrodzie?35
Hrabina spotyka się w Zofiówce, w grocie nie ze kochankiem - ponieważ
nie musiała chować swoich kochanków. Ona spotyka z tajemniczym
mężczyzną, którego autor opisuje następująco:
A ten powiernik kto? Duch tajemniczy?
Szata go długa w ciemności obiela,
Na głowie wianek stepowego ziela;
Na głowie, siwym porośniętej runem,
Wiąże się burzan czerwony z piołunem.
A przed nim kocioł, czary i amfory…36
W tym opisie nie spostrzegamy opisu pięknego ogrodu, romantycznej
groty lub greckich legend związanych z tą grotą. Nie, ta grota jest po prostu
wygodnym miejscem do spotkania z dala od ludzkiego oka. Jest to jego główna
funkcja, nie bierze się pod uwagę estetyki.
Kim był ten czarodziej, który pomogł żonie Wacława otruć swojego
męża, znajdujemy w tekście - to Wernyhora, kozacki piosenkarz i wróżbyt,
który pomścił Wacławu za zdradę Ojczyzny:
Że ktoś na pana rzucił śmiertne czary.
Kto? — Wszystkie oczy idą ku tej stronie,
Gdzie u grafini w oknie lampa płonie.
Wczoraj — widziano ją w grocie z wieczora
Nie samą — mówią, że trup Wernyhora
Przyszedł się pomścić za Lachów ojczyznę
I z grobu przyniósł dla pani truciznę.37
J. Słowacki, Trzy poematy. Wacław, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html (dostęp 10.10.2020).
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Żeby jeszcze raz przypomnieć czytelniku o związku poematów Maria
i WacławSłowacki w swoim poemacie wspomina wszystkie wydarzenia
z poematu „Maria”
Smutny był koniec jego pierwszej żony:
Dostała wcześnie anielskiej korony,
Zamordowana, utopiona w stawie,
Gdy na wojennej był Wacław wyprawie.
Mówią, że obce pomściły się prawa
Śmierci synowej na ojcu Wacława.
[...]
Aż tam nareszcie stanie pochylony
Zdrajca narodu przed zbójcą swej żony;
Aż znowu wrócą pod zwyczajne prawa,
I od przedajnej głowy wyższa — krwawa38.
Podsumowanie
Poemat Słowackiego kontynuuje poemat Malczewskiego pod względem
treści, więc na podstawie tych dwóch utworów można odtworzyć psychologiczny proces formowania osobistości zdrajcy. Z początku jest on po prostu
słabym człowiekiem, dobrym, przyzwoitym, ale moralnie słabym (Wacław
w Malczewskiego), a następnie jego ojciec Wojewoda w Malczewskiego swojej
silnej wolą łamie i tak już słabą wolę Wacława, zmuszając go do porzucenia
swojej ukochanej (bohaterki Marii, której prototypem była historycznie prawdziwa Gertruda Komarowska). Wacław przestanie nią opiekować, zostawia ją
bez wsparcia i faktycznie ją zdradźcie. Od tego momentu rozpoczyna się proces moralnej degradacji Wacława i jego formacji jako zdrajcy. Opuszczając
swoją ukochaną kobietę bezbronną, co doprowadziło do jej śmierci, Wacław
przeszedł etap psychologicznej „akceptacji” zdrady jako światopoglądu, a zdrada Polski stała się logicznym zakończeniem jego moralnej degradacji.
Propsychologizm obrazu Wacława w poemacie Słowackiego zwraca uwagę krytyków literackich, którzy również przyczynę degradacji bohatera widzą w cierpieniu przez śmierć jego pierwszej kochanej: „Narrator identyczny
z autorem (Maciejewski), przedstawia tło psychologiczne przepoczwarzenia,
odpowiada na postawione pytanie występując w roli psychologa. Diagnoza brzmi: przyczyną tragicznej przemiany jest ból po stracie pierwszej żony
38
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zamordowanej na polecenie ojca. Ból nadludzki, dezorganizujący raz na zawsze, nieodwracalnie strukturę psychiczną i moralną Wacława-Szczęsnego.
Ból ów jest też przyczyną całkowitego indyferentyzmu moralnego i patriotycznego zaskoczonego nieszczęściem człowieka”39.
Słowacki bardzo mądre i umiejętnie zakończył życie swego bohatera.
Zdrajca zmarł z rąk zdrajcy. Godna zapłata za zabitą Komarowską i zdradzoną
Polskę. Psychiczne i fizyczne mękki hrabiego Szczęshego Potockiego budzą
współczucie, ale także poczucie sprawiedliwości wszystkiego, co się dzieje. Nawet ksiądz prawie nie ma współczucia dla zdrajcy. Nawet ziemia nie przyjmuje zdrajcy - i on staje się upiorem.
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BETRAYAL IN THE LITERARY MESSAGE –
RESEARCH CONTEXT (ON THE BASIS OF THE POEMS
“WACLAW” BY JULIUSZ SLOWACKI
AND “MARIA” BY ANTOI MALCZEWSKI)

Summary: the article presents the literary image of betrayal as a phenomenon and separately the image of the traitor count Potocki in the
form of the hero Wenceslas, which is described in two literary works
– poems "Wenceslas" by Juliusz Słowacki and "Maria" by Antoni Malczewski. The aim of the work is to examine the process of forming
a traitor described by the poets J. Słowacki and A. Malczewski,
the cause of Wenceslas ' moral degradation and the tragic finale to
which this degradation led him. The article also examines the literary
characteristics of the traitor's image, his moral torment and his difficult
life.
Keywords: Betrayal, traitors, literary image, poem, moral degradation.

175

Monografia pt. Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań
XXI wieku przedstawia analizy oraz wyniki badań autorów
reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.
(...)
To interdyscyplinarne inspiratorium uwidocznia dynamiczny
rozwój badań społecznych włączające je do głównego nurtu
naukowego. Zamieszczone artykuły są bliskie podejściu
sustainability science, podporządkowującemu nauki społeczne
perspektywom pochodzącym z nauk przyrodniczych, jak również
wykorzystującego teorie systemów.
Ze wstępu

ISBN: 978-83-66709-46-1

