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PRZEDMOWA

Ludzkość nieustannie zmierza się z różnymi problemami społecznymi. 
Literatura od zawsze ukazywała zagadnienia z tego obszaru i jednocześnie sta-
nowiła doskonałe pole analiz naukowych. Po dzień dzisiejszy odzwierciedla 
ona problemy społeczeństwa, na co wskazują liczne i zarazem zróżnicowane 
dzieła literackie.

Oddawana w Państwa ręce monografia naukowa porusza różne zagad-
nienia społeczne oraz akcentuje znaczenie literatury w tym zakresie. Opraco-
wanie składa się z sześciu rozdziałów, a ich autorzy reprezentują takie ośrodki 
naukowe, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersy-
tet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach czy Wyższą Szkołę Humanitas 
w Sosnowcu.

Monografię otwiera tekst Marty Banaś, w którym przedstawiona została 
analiza kontrastywna polskiego i hiszpańskiego tłumaczenia nazw własnych 
występujących w powieści Susan Collins „Igrzyska Śmierci”. Autorka, wyko-
rzystując wskazany model analizy, omawia użyte techniki przekładu, porów-
nując między innymi takie środki językowe jak: ideonimy (tłumaczenia tytułu 
utworu), antroponimy, toponimy oraz zoonimy.

Autorka drugiego tekstu – Klaudia Durczok – podjęła się próby przed-
stawienia obrazu współczesnego społeczeństwa na podstawie dzieł Zygmunta 
Baumana oraz analizy tego, jak rozwój technologiczny oraz ekspansja kon-
sumpcjonizmu w różnych dziedzinach życia człowieka wpływa na aktualnie 
egzystujące jednostki i wyznawane przez nie wartości.

Piotr Nowara w swoim tekście podjął się ukazania wpływu filozofii re-
latywistycznych oraz kryzysu wartości jako przyczyny sekularyzacji współcze-
snej młodzieży – zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na charakterystykę okresu dojrzewania w kontekście 
zagrożeń mających wpływ na procesy poznawcze młodych ludzi.
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Kolejny tekst, autorstwa Edyty Karczmarskiej stanowi charakterystykę 
tła przeobrażeń paradygmatu/wzorców zachowań związanych z podejściem 
do osób dotkniętych autyzmem, które to ulegały stopniowym zmianom.

Z kolei Kamila Jędrzejczyk jako główny cel swojego tekstu wybrała iden-
tyfikację kategorii śmierci poprzez specyficzny język formacji Straży Pożar-
nej oraz analizę indywidualnych postaw strażaków co do sytuacji granicznej 

– spotkania ze śmiercią. Wskazany tekst powstał w oparciu o analizę danych 
wtórnych oraz reaktywne badania własne autorki, które dotyczyły emocjonal-
ności widoku śmierci w trakcie służby strażaka posiadającego przygotowanie 
szkoleniowe.

Monografię zamyka tekst Józefa Legierskiego, w którym autor wycho-
dząc od pojęć „skarbnicy” i „szczeliny” pamięci, podjął się wykorzystania 
tychże kategorii do analizy pamięcioznawczej trzech tekstów kultury: wystawy 
artystycznej „Kryjówki” Natalii Romnik, powieści W. G. Sebalda Austerlitz 
oraz spektaklu Marcina Wierzchowskiego „Stary dom”.

Biorąc pod uwagę istotę poruszanej w monografii problematyki, mamy 
nadzieję, że jej lektura stanowić będzie dla Państwa okazję do wielu przemy-
śleń, refleksji, a także stanowić będzie źródło cennych inspiracji naukowych 
oraz zachętę do podjęcia własnych badań.
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ANALIZA KONTRASTYWNA 
POLSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO 

TŁUMACZENIA NAZW WŁASNYCH 
WYSTĘPUJĄCYCH W POWIEŚCI 

SUSAN COLLINS IGRZYSKA ŚMIERCI

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest analiza kontrastywna polskiego 
i hiszpańskiego tłumaczenia nazw własnych występujących w powieści Suzan-
ne Collins Hunger Games wydanej w 2008 roku przez Scholaristic Press. Po-
równane zostają techniki użyte przez Małgorzatę Hesko-Kołodzińską oraz 
Piotra Budkiewicza w wydaniu polskim, opublikowanym w 2009 roku przez 
wydawnictwo Media Rodzina pt. Igrzyska śmierci oraz techniki zastosowane 
przez Pilar Ramíreza-Tello w wydaniu hiszpańskim pt. Los juegos del hambre, 
opublikowanym w 2008 roku przez RBA. Praca składa się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Pierwszą z nich – opartą o publikacje Krzysztofa 
Hejwowskiego (2015), Amparo Hurtado-Albir (2001) oraz Petera Newmar-
ka (1988) rozpoczyna omówienie definicji tłumaczenia i typologia tłumaczeń, 
ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia literackiego. Część praktyczna 
skupia się na analizie kontrastywnej technik użytych przez polskich i hiszpań-
skich tłumaczy do przekładu nazw własnych. Na początku porównane zostają 
tłumaczenia tytułu powieści (ideonimy), a następnie antroponimy, toponimy 
oraz zoonimy.

Słowa kluczowe: nazwy własne, tłumaczenie, literatura, przekład

WSTĘP

Globalny świat daje nam wiele możliwości. Dzięki nieustannie rozwija-
jącej się technologii mamy łatwiejszy dostęp do nowości literackich pojawiają-
cych się na rynku wydawniczym, a tym samym stwarza to nam – czytelnikom 
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– możliwość porównania oryginału książki z jej tłumaczeniem. Bardzo często 
właśnie w tym momencie pojawia się wiele wątpliwości. Zaczynamy zastana-
wiać się, czy dane tłumaczenie przybliża nas do oryginału czy może od niego 
oddala. Na ile jest ono przekładem dosłownym, a w jakim stopniu interpre-
tacją tłumacza?

Jak trafnie zauważa Krzysztof Hejwowski (2015, s. 28-29): „tłumacz, nie 
będąc w stanie ‘skopiować’ oryginału – bo nie ma jednoznacznych odpowied-
niości między językami ani między kulturami – wybiera jedną z możliwości. 
Najczęściej jest to kompromis albo wybór mniejszego zła. Z tego samego po-
wodu nie może być dwóch identycznych przekładów tego samego tekstu”. 
Ponadto trzeba pamiętać, że „każdy tłumacz ułoży nieco inną hierarchię do-
minant translatorskich, każdy pójdzie na nieco inne kompromisy, wybierze 
inne mniejsze zło” (Hejwowski 2015, s. 29).

Celem niniejszej pracy jest analiza kontrastywna polskiego i hiszpańskie-
go tłumaczenia nazw własnych występujących w powieści Suzanne Collins 
Hunger Games wydanej w 2008 roku przez Scholaristic Press. Porównane zo-
stały techniki użyte przez Małgorzatę Hesko-Kołodzińską oraz Piotra Bud-
kiewicza w wydaniu polskim, opublikowanym w 2009 roku przez wydawnic-
two Media Rodzina pt. Igrzyska śmierci oraz techniki zastosowane przez Pilar 
Ramíreza-Tello w wydaniu hiszpańskim pt. Los juegos del hambre, opubliko-
wanym w 2008 roku przez RBA. 

Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwszą  
z nich – opartą o publikacje Krzysztofa Hejwowskiego (2015), Amparo Hur-
tado-Albir (2001) oraz Petera Newmarka (1988) – rozpoczyna omówienie 
definicji tłumaczenia i typologia tłumaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem 
tłumaczenia literackiego. Przedstawiona zostaje również charakterystyka nazw 
własnych, przygotowana w oparciu o Słownik Nazw Własnych (Grzenia 2003). 
Następnie przedstawiona zostaje szczegółowa klasyfikacja technik wykorzy-
stywanych do tłumaczenia nazw własnych autorstwa Franco Aixelá (2015) 
dostępna na stronie Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpre-
tación [Hiszpańskiego Stowarzyszenia Badań nad Tłumaczeniem Pisemnym  
i Ustnym].

Część praktyczną otwiera notka biograficzna autorki Igrzysk śmierci – 
Suzanne Collins – oraz omówienie głównych wątków powieści. Następnie 
rozważania skupiają się na analizie kontrastywnej technik użytych przez pol-
skich i hiszpańskich tłumaczy do przekładu nazw własnych. Na początku po-
równane zostają tłumaczenia tytułu powieści (ideonimy), a następnie antro-
ponimy, toponimy oraz zoonimy.
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Pracę kończy podsumowanie części empirycznej wraz z konkluzjami oraz 
spis wielojęzycznych źródeł bibliograficznych.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Translatoryka w najbardziej szerokim rozumieniu jest dyscypliną nauk 
humanistycznych zajmującą się zagadnieniami przekładu. Jak zauważa Hej-
wowski (Hejwowski2015: s. 17), w tradycji badań polskich nauka ta może 
być również określana jako przekładoznawstwo, translatologia i traduktologia, 
choć o kwestii wyboru któregoś z wymienionych określeń decyduje bardziej 
zwyczaj niż względy merytoryczne. Inaczej dzieje się na gruncie badań an-
glojęzycznych, gdzie przekładoznawstwo, ujmowane jest jako Translation 
Studies. Nazwa ta w dosłownym tłumaczeniu brzmi: studia przekładoznawcze 
lub studia translatoryczne. Jak podkreśla Kielar (Kielar 2013, s. 9), w czasach 
współczesnych bardzo często wskazuje się na interdyscyplinarny charakter 
translatoryki, która niejednokrotnie korzysta z dokonań nie tylko lingwistyki, 
ale także z wyników badań dyscyplin naukowych zajmujących się człowie-
kiem i jego działalnością komunikacyjną, w szczególności teorii komunikacji 
i psychologii.

Wojtasiewicz (Wojtasiewicz 1957, s. 15), polski badacz teorii przekła-
du, definiuje tłumaczenie jako „operację, która polega na sformułowaniu  
w pewnym języku odpowiednika wypowiedzenia sformułowanego uprzednio 
w innym języku”. Natomiast w Słownik terminów literackich (1988, s. 408) 
możemy przeczytać, że przekład to czynność, która „polega na poszukiwaniu 
w danym języku takich środków, które by przekazywały informacje zawar-
te w tłumaczonej wypowiedzi, a także stanowiły ekwiwalent zastosowanych  
w niej sposobów ukształtowania, co jest szczególnie istotne przy przekładach 
dzieł literackich”. Natomiast według Słownika Języka Polskiego (Szymczak 
1979) przekład to po prostu „tłumaczenie tekstu, dzieła z jednego języka na 
drugi”.

Jak widać z powyższych definicji słownikowych, często słowo „przekład” 
jest wyjaśniane za pomocą jego synonimu „tłumaczenie”, co może stanowić 
dodatkowy problem przy próbie precyzyjnego wyjaśnienia omawianego poję-
cia. Zdaniem Hejwowskiego (2015, s. 20): „pierwszą komplikacją przy próbie 
takiej definicji jest fakt, że wyraz „tłumaczenie” (i jego stuprocentowy syno-
nim – przekład) oznacza zarówno proces, jak i jego produkt”. 

W opinii Newmarka (1988, s. 5) proces tłumaczenia to „oddawanie zna-
czenia tekstu w innym języku w taki sposób, w jaki autor chciał, aby tekst był 
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przetłumaczony”. W sposób szczególny badacz odnosi się do osoby tłumacza, 
podkreślając, że dobry tłumacz nigdy nie powinien być do końca zadowolony 
ze swej pracy, gdyż „nie ma czegoś takiego jak doskonałe, idealne lub popraw-
ne tłumaczenie” (Newmark 1988, s. 6).

Natomiast zdaniem hiszpańskiej badaczki Hurtado-Albir (Hurtado- 
Albir 2001, s. 25) „tłumaczenie jest umiejętnością, która polega na wiedzy, jak 
przejść przez proces tłumaczenia, jak rozwiązać problemy związane z tłuma-
czeniem, pojawiające się w każdym przypadku. Tłumaczenie to coś więcej niż 
tylko wiedza”.

Rodzaje tłumaczeń

Rozpatrując formę przekładu, można wyróżnić dwa typy tłumaczeń: pi-
semne oraz ustne. W języku polskim obydwa rodzaje określane są mianem 
synonimów „tłumaczenia” lub „przekładu”. 

W języku angielskim i hiszpańskim, istnieją odmienne terminy na roz-
różnienie obu rodzajów tłumaczenia: translation i interpretation. Jednakże  
w polskiej terminologii, nie występują oddzielne terminy dla tłumaczenia ust-
nego i pisemnego. Co więcej, wymiennie też używane są czasowniki przetłu-
maczyć lub przełożyć na język obcy lub z języka obcego. Jak wskazuje Pieńkos 
(Pieńkos 2003, s. 18) „[w]yraz tłumacz na tyle utrwalił się w języku polskim, 
iż nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie powstał w naszym języku 
termin wyróżniający obie formy przekładu”.

Ze względu na rodzaj tłumaczonego tekstu możemy mówić o tłumacze-
niu specjalistycznym, które może dotyczyć wielu dziedzin na przykład me-
dycyny, prawa, ekonomii, techniki oraz tłumaczeniu literackim, które bliżej 
scharakteryzujemy w następnym rozdziale. 

Charakterystyka tłumaczenia literackiego

Jedną z form przekładu pisemnego jest przekład literacki, stanowiący dla 
osoby tłumacza szczególne wyzwanie poznawcze. Balcerzan (Balcerzan 1985, 
s. 248) definiuje przekład literacki jako po pierwsze, utwór literacki, który 
ma swój pierwowzór obcojęzyczny (oryginał) i powiadamia odbiorcę o jego 
istnieniu; a po drugie, proces twórczy, w którym tekst literacki ukształtowany 
uprzednio w jednym języku, zostaje powtórzony (zrekonstruowany) w syste-
mie innego języka naturalnego (tłumaczenie, translacja). 
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Natomiast Barańczak (Barańczak 1990, s. 10) poszukując odpowiedzi 
na pytanie, czym jest przekład literacki, odwołuje się do etymologii wyra-
zu „interpretor”, które w pierwszoplanowym sensie oznaczałoby „tłumaczę”, 

„wyjaśniam", a także „rozumiem” i „rozstrzygam" i pisze tak: „«tłumaczenie» 
[…] czynność przeniesienia tekstu w inny język traktuje jako czynność jego 
«wyjaśniania», wyjaśniania opartego na «rozumieniu» i «rozstrzyganiu». […] 
Interpretacja translatorska w ostatecznym efekcie stwarza analogiczny – ana-
logicznie funkcjonujący – tekst w innym języku etnicznym”. Myśl tę uzu-
pełnia Górski (Górski 2006, s. 233), w opinii którego „celem tłumaczenia, 
a jednocześnie nadrzędną dyrektywą tłumacza, staje się osiągnięcie efektu 
ekwiwalencji recepcji, a więc tożsamości (przynajmniej przybliżonej) efektów 
wywoływanych przez oba teksty”. 

Warto dodać, że w przypadku przekładu literackiego, w którym czyn-
nikiem sensotwórczym mogą być różne jego elementy, poszukiwanie owej 
ekwiwalencji niesie za sobą przekształcanie, a nawet pomijanie pewnych in-
formacji, w wyniku czego otrzymany przekład „w nowej kulturze staje się 
(…) ekwiwalentem oryginału, pewną jego wersją, jednym z wielu możliwych 
odczytań” (Górski 2006, s. 233). Tekst oryginalny – poddawany translacji – 
jest interpretowany, a więc żywy i wciąż na nowo „stający się” podczas pracy 
każdego ze swoich tłumaczy, ale też już jako produkt docelowy (przekład) 
poddawany jest wciąż na nowo interpretacji przez swoich kolejnych czytelni-
ków na przestrzeni czasu. O zjawisku „podatności na zdradę” dzieła literackiego 
pisał Escarpit (Escarpit 1980, s. 234), podkreślając, że interpretacyjny charak-
ter literatury sprawia, że jej odbiór otwiera za każdym razem nową perspek-
tywę rozumienia, co w przypadku tłumaczenia, owocuje serią tłumaczeniową, 
wpisując oryginał w rodzimy proces historyczno-literacki. 

Barańczak (Barańczak 1990, s. 10) podkreślał natomiast, że „tłumaczenie 
poezji jest zawsze aktem jej interpretacji”, a na pytanie jak tłumaczyć humor 
Szekspira, w dość przewrotny sposób odpowiadał: „Jak? Tak, aby śmieszył” 
(Barańczak 1994, s. 185). Trzeba podkreślić, że w modelach przekładu lite-
rackiego, które proponują sami twórcy, zaznacza się wyraźnie sprzeciw wobec 
dosłowności, bezwzględnej wierności wobec oryginału, co w istocie implikuje 
aktywną, jeśli nie kreatywną rolę tłumacza.

Vargas Llosa (cytowany przez Malroux 1988, s. 60) podkreślał natomiast, 
że dla niego, w przekładach książek „nieistotna jest dosłowność. Wierność 
wobec oryginału niekoniecznie oznacza dosłowne tłumaczenie. Przeciwnie,  
w większości wypadków wymaga ono swobodnego podejścia do języka”.
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Nazwy własne

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (Polański 2003), definiuje „imię 
własne”, nazywane też „nazwą własną”, po łacinie nomen proprium, jako wy-
rażenie, które może być użyte w zdaniu tylko do wskazania jakiegoś indywi-
dualnego przedmiotu, do wyróżnienia go spośród innych przedmiotów, przy 
czym, termin „przedmiot” jest tu rozumiany szeroko i obejmuje zarówno 
przedmioty sensu stricto, jak i osoby.

Z kolei Hejwowski (Hejwowski 2015, s. 127) definiuje „nazwę własną 
(imię własne)” jako „wyraz lub wyrażenie stosowane do identyfikacji unikal-
nych (przynajmniej w danej sytuacji komunikacyjnej) obiektów. Wyrażenie ta-
kie nie wymaga dodatkowych środków identyfikacyjnych, chyba że znajdziemy 
się w nietypowej sytuacji komunikacyjnej, w której równie prawdopodobna 
będzie identyfikacja więcej niż jednego obiektu noszącego takie samo imię”. 

Autor podkreśla ponadto, że dla tłumacza literatury pięknej nazwy wła-
sne stanowią szczególne wyzwanie translatorskie, gdyż bardzo często dobór 
takich a nie innych nazw rzadko jest przypadkowy, wybór ten jest intencjo-
nalny i ma wywoływać określone skojarzenia czytelnika, ma on zatem walor 
poznawczy (Hejwowski 2015, s. 133).

Dodać należy, że z racji swej specyfiki, nazwy własne stanowią poważne 
wyzwanie translatorskie, gdyż tłumacze w tym przypadku zmagają się z jed-
nostkami języka silnie nacechowanymi obcymi kulturami. Problem ten ak-
centuje Hejwowski (2015, s. 125) zauważając, że „[n]azwy własne są oczywi-
ście również elementami kulturowymi: każda nazwa własna pochodzi przecież  
z konkretnej kultury”. Te szczególne elementy tekstu źródłowego są zrozu-
miałe dla jego odbiorcy, ale dla czytelnika przekładu mogą stać się potencjal-
nymi nośnikami obcości i niezrozumiałości. Zatem rola tłumacza jako pośred-
nika międzykulturowego staje się tutaj szczególnie ważna.

Nauką zajmującą się badaniem nazw własnych jest onomastyka. Ety-
mologia tego słowa pochodzi z języka greckiego: onoma znaczy „nazwa”. Jak 
podkreśla m.in. Urbańczyk (Urbańczyk 1991, s. 236), onomastyka jest dość 
rozbudowana i zajmuje się różnymi nazwami w tym: antroponimami, toponi-
mami, zoonimami oraz tłumaczeniem tytułu (tj. ideonimem).

Tłumaczenie nazw własnych

Istnieje wiele definicji nazwy własnej. W niniejszej pracy opieram się 
na Hejwowskim (2004), który twierdzi, że „nazwa własna (imię własne) to –  
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w odróżnieniu od nazwy pospolitej – jednostka leksykalna, którą posługuje-
my się wielokrotnie w celu identyfikacji danego konkretnego, unikatowego  
w danym kontekście obiektu, z reguły niewymagająca stosowania dodatko-
wych technik identyfikacyjnych”. Wyżej wymieniony autor, w monografii 
Iluzja przekładu (Hejwowski 2015) wyodrębnia aż siedemnaście różnych tech-
nik tłumaczenia nazw, ja skupię się jedynie na prezentacji czterech, które za-
stosowali tłumacze analizowanej przeze mnie powieści, tj.: transferze w postaci 
czystej, transferze syntagmatycznym (z objaśnieniem lub bez), ekwiwalencie 
funkcjonalnym oraz tłumaczeniu za pomocą ekwiwalentów słownikowych.

Pierwszy z nich, transfer w postaci czystej, to polega na przeniesieniu 
obcej nazwy własnej do tekstu docelowego. 

Drugi, transfer syntagmatyczny, występujący z objaśnieniem lub bez nie-
go, to „możliwie najdokładniejsze odwzorowanie struktury języka wyjściowe-
go za pomocą elementów języka docelowego” (Hejwowski 2015, s. 92). 

Trzeci, ekwiwalent funkcjonalny to „zastąpienie nazwy własnej inną, 
bardziej znaną w kulturze docelowej; dotyczy najczęściej autentycznych an-
troponimów” (Hejwowski 2015, s. 177). 

Ostatni, tłumaczenie za pomocą ekwiwalentów słownikowych, polega 
na zastąpieniu wyrazów bądź morfemów tworzących obcą nazwę własną lub 
będących jej częścią ich dosłownym tłumaczeniem. Jeżeli chodzi o tą technikę 
to Hejwowski podaje konkretne przykłady takie jak: „White Sands” – „Białe 
Piaski”, czy też „Bullerbyn” – „Noisy Village”. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Suzanne Collins jest amerykańską pisarką i scenarzystką telewizyjną.  
W 2008 opublikowała pierwszą część Igrzysk śmierci, które – jak wspomina 
sama autorka – były inspirowane mitem o Minotaurze i Tezeuszu, a także 
coraz bardziej absurdalnymi programami telewizyjnymi typu reality show.

Akcja powieści rozgrywa się w przyszłości, a dokładnie w totalitarnym 
państwie Panem powstałym na gruzach zniszczonych licznymi katastrofami 
Stanów Zjednoczonych. Państwo zostało podzielone na Kapitol, pełniący rolę 
stolicy oraz trzynaście otaczających go dystryktów, istniejących w celu zaspo-
kajania potrzeb mieszkańców Kapitolu. Główną bohaterką powieści jest Kat-
niss Everdeen, szesnastoletnia dziewczyna wywodząca się z najbiedniejszego 
i najbardziej dyskryminowanego Dwunastego Dystryktu. Kiedy jej młodsza 
siostra, Primrose, zostaje wylosowana do udziału w igrzyskach, Katniss zgłasza 
się na ochotnika i zajmuje jej miejsce, biorąc udział w Głodowych Igrzyskach. 
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Analiza nazw własnych

 Ideonimy

Język angielski Język polski Język hiszpański

The Hunger Games Igrzyska śmierci Los juegos del hambre

W oryginale tytuł powieści Suzanne Collins brzmi The Hunger Games. 
Składa się on z dwóch słów: „hunger” [głód]oraz „games” [gry]. Gdybyśmy 
chcieli przetłumaczyć ten ideonim dosłownie, polski tytuł brzmiałby „Gry 
głodu” lub „Głodowe gry”.

Wydaje się, że tytuł ten należy interpretować biorąc pod uwagę dwa 
aspekty głodu – jeden dosłowny, a drugi metaforyczny. Ten dosłowny głód to 
czysto fizjologiczne odczucie spowodowane brakiem pożywienia, zmuszające 
mieszkańców totalitarnego państwa Panem do codziennej walki o pożywienie. 
W przypadku Katniss było to nielegalne polowanie poza granicami Dystryk-
tu 12. Natomiast metaforyczny głód, chyba ważniejszy, jest synonimem bra-
ku czegoś, odbiciem ubóstwa, nierówności społecznych, które prowadzą do 
sprzeciwu wobec otaczającej rzeczywistości. 

Polscy tłumacze zdecydowali się na znaczą modyfikację oryginału. Za-
miast „głodu”, pojawia się „śmierć”, natomiast zamiast „gier”, bardziej wyszu-
kane słowo „igrzyska”, kojarzące się nam raczej z Igrzyskami Olimpijskimi niż 
ze zwykłymi zawodami. Mamy tu zatem do czynienia z jednej strony z ekwi-
walentem funkcjonalnym – „games” zostały przetłumaczone jako „igrzyska”, 
a z drugiej ze zmianą jednej części oryginalnej nazwy tzn. z tłumaczeniem za 
pomocą ekwiwalentów słownikowych tworzących obcą nazwę własną – 

„głód” został zastąpiony „śmiercią”. Pojawia się zatem pytanie: jakie znaczenie 
w kontekście powieści ma tytuł Igrzyska Śmierci? Moim zdaniem polski tytuł 
koncentruje uwagę czytelnika w dużej mierze na samych walkach na arenie 
pomiędzy mieszkańcami dystryktów, pokazując ich starania, słabości, nadzieje 
i rozterki, nie uwzględniając wcześniej wspomnianych aspektów społecznych. 

Jeżeli chodzi o wersję hiszpańską, Los juegos del hambre, tytuł jest po pro-
stu ekwiwalentem oryginału, tzn. transferem w postaci czystej. „Games” to 
po hiszpańsku „juegos”, „hunger” to „hambre”. 
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 Antroponimy

W omawianej powieści występują liczne antroponimy. Tabela poniżej 
przedstawia zestawienie tłumaczeń imion oraz nazwisk głównych bohaterów.

 
Język angielski Język polski Język hiszpański

Katniss Everdeen Katniss Everdeen Katniss Everdeen

Peeta Mellark Peeta Mellark Peeta Mellark

Gale Hawthorne Gale Hawthorne Gale Hawthorne 

Haymitch Abernathy Haymitch Abernathy Haymitch Abernathy 

Jak można zauważyć, imiona oraz nazwiska postaci nie zostały przetłu-
maczone ani na język polski ani na język hiszpański, pozostawiono je w for-
mie oryginalnej. W tym wypadku zastosowano technikę tłumaczenia nazw 
własnych określaną przez Hejwowskiego (2016, s. 176) transferem w posta-
ci czystej, czyli transferem bez jakichkolwiek ingerencji ze strony tłumaczy. 
Użycie tej techniki może być nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że 
zarówno język polski, jak i hiszpański są odległe od języka angielskiego, a co 
za tym idzie, poprawna wymowa ww. nazw własnych może sprawiać polskim 
i hiszpańskim czytelnikom spore problemy. Wydaje się jednak, że zarówno 
polscy tłumacze, jak i tłumaczka hiszpańska zakładają, że omawiana powieść 
jest kierowana do młodych, a przynajmniej podstawowa znajomość języka 
angielskiego wśród tej grupy wiekowej jest stosunkowo duża. Trzeba również 
podkreślić, że zastosowana technika, tzn. pełne przeniesienie imion i nazwisk 
angielskich do języka polskiego generuje nie tylko problemy związane z wy-
mową, lecz także z odmianą. Chodzi bowiem o to, że polski czytelnik może 
stanąć przed pewnymi dylematami, jak deklinujemy dane imię obcojęzyczne 
oraz jak tę deklinację zapisujemy. O ile w przypadku imienia żeńskiego Kat-
niss sprawa wydaj się łatwa, bowiem we wszystkich przypadkach brzmi ono 
tak samo, o tyle w przypadku np. imienia Gale, nie wiemy, czy odmienić to 
imię np. w dopełniaczu powiedzieć Gale, czy może Galego, a np. w bierniku 
Gale’a oraz czy zapisać je z apostrofem czy bez.

W kolejnej tabeli przedstawiam imię bohaterki drugoplanowej, Greasy 
Sae. Jest to przykład antroponimu, dla którego tłumacze postanowili poszu-
kać odpowiedniego ekwiwalentu funkcjonalnego w danym języku.

Język angielski Język polski Język hiszpański

Greasy Sae Śliska Sae Sae la Grasienta
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W języku angielskim słowo „greasy” znaczy „tłusty”, ale może być tak-
że używane w znaczeniu „odpychający”. W obu przypadkach, szczególnie  
w odniesieniu do osób, ma znaczenie pejoratywne. Z kolei imienia Sae nie 
znajdujemy w oxfordzkim „Słowniku Imion”. Na stronie dla świeżo upieczo-
nych rodziców znalazłam natomiast informację, że jest to mało popularne imię 
pochodzenia japońskiego, które może być nadawane zarówno dziewczynkom, 
jak i chłopcom. Z kolei w słowniku „Cambridge Dictionary” odnajdujemy 
także informację, że słowo sae jest skrótem na określenie zaadresowanej koper-
ty ze znaczkiem. Możemy się zastanawiać, czy ma to coś wspólnego z omawia-
ną bohaterką. Postać ta w powieści jest starszą kobietą, która najczęściej sprze-
dawała gorącą zupę w Dystrykcie 12. Główni bohaterowie, Katniss Everdeen 
i Gale Hawthorne, często z nią handlowali, starając się utrzymywać dobre 
stosunki, ponieważ potrafiła przyrządzić „coś” jadalnego, prawie z „niczego”. 
Wydaje się zatem, że znaczenie semantyczne nie miało żadnego wpływu na 
decyzję Susanne Collins o nadaniu tego właśnie imienia omawianej bohaterce.

Z kolei w języku polskim wyraz „greasy” brzmi „tłusty/a” i odnosi się 
przede wszystkim do dużej masy ciała. Może być także powiązany ze słowem 

„odpychający/a”, jednakże nie jest to jednoznaczna konotacja. Oba te przy-
miotniki odnoszą się raczej do wyglądu zewnętrznego. Prawdopodobnie dla-
tego polscy tłumacze zdecydowali się na użycie słowa „śliski”, które oprócz 
swojego prototypowego znaczenia odnoszącego się do cech fizycznych, ma 
także wydźwięk negatywny w odniesieniu do cech osobowości. Jak możemy 
przeczytać na stronie „Narodowego Centrum Kultury”, słowo to pochodzi 
od słowa „ślizgać się”. W odniesieniu do ludzi oznacza często osobę mówiącą 
nieprawdę, oszusta. Jest to przykład tłumaczenia nazw własnych przy pomocy 
zmodyfikowanych ekwiwalentów słownikowych. Przy czym polskie tłuma-
czenie odbiega nieco od pierwotnego znaczenia.

Z kolei hiszpańska tłumaczka zdecydowała się zastosować transfer w po-
staci czystej, tzn. przetłumaczyć słowo „greasy” na język hiszpański jako „gra-
sienta” [dosłownie tłusta]. Należy dodać, że tak jak w języku polskim słowo 

„grasiento/a” jest po części połączone z odrazą, nie ma jednak bezpośrednio 
znaczenia „odpychający/a”.

 Toponimy

Język angielski Język polski Język hiszpański

The meadow Łąka la Pradera

Panem Panem Panem
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Analizując toponimy wymienione w powyższej tabeli, możemy zauważyć, 
że decyzje polskich tłumaczy o stosowaniu odpowiedniej techniki są zbieżne  
z decyzjami tłumaczki hiszpańskiej. W przypadku „The meadow” tłumacze za-
stosowali tłumaczenie za pomocą ekwiwalentów słownikowych, natomiast 
w przypadku „Panem”, mamy do czynienia z transferem w postaci czystej.

Język angielski Język polski Język hiszpański

District 12 Dystrykt 12 Distrito 12

Capitol Kapitol el Capitolio

Na naszą większą uwagę zasługują natomiast toponimy: „District” 
oraz „Capitol”. Oba te słowa są ściśle związane z kulturą angielskojęzyczną. 

„District” to pojęcie stosowane w odniesieniu do dzielnicy lub okręgu w USA. 
Mimo że w omawianej przez nas powieści mamy do czynienia z całkowicie 
wymyślonym państwem, i w związku z tym nic nie stałoby na przeszkodzie, 
żeby było ono podzielone na regiony lub okręgi (po hiszpańsku „regiones” 
i „zonas”), zarówno polscy tłumacze jak i tłumaczka hiszpańska zdecydowali 
się zachować słowo „dystrykt” kojarzące się z USA, a więc zastosowali techni-
kę tłumaczenia nazywaną transferem syntagmatyczny.

Taką samą tłumacze decyzję podjęli w stosunku do stolicy omawianego 
państwa, która w oryginale nazywa się „Capitol” i kojarzyć się może z jednej 
strony z nazwą pochodzącą ze starożytnego Rzymu określającą wzgórze, na 
którym znajdowała się świątynia bóstw, z drugiej z budynkiem położonym 
na wzgórzu Kapitolińskim w Waszyngtonie, gdzie swoją siedzibę ma Kongres, 
czyli Amerykański Parlament. 

W języku hiszpańskim słowo Kapitol zostało przetłumaczone na „el Ca-
pitolio”, które jest jego słownikowym ekwiwalentem.

Język angielski Język polski Język hiszpański

The Cornucopia Róg Obfitości la Cornucopia

Inny toponim, który spotykamy w powieści, „Cornucopia”, oznaczają-
cy miejsce na arenie, gdzie przechowywana była broń, jedzenie oraz leki dla 
trybutów, zostaje przetłumaczony na oba języki. Decyzja ta wydaje się po-
dyktowana faktem, że nazwa „cornucopi” pochodzi z mitologii greckiej i jest 
związana z powstaniem świata według Greków. W języku polskim bardzo czę-
sto spotykamy „róg obfitości” i oznacza symbol dobrobytu i dostatku. Takie 
samo znaczenie ma hiszpańskie „cornucopia”, choć warto dodać, że częściej 
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używany jest jego synonim brzmiący „cuerno de la abundancia”. Tłumacze 
zastosowali tutaj transfer syntagmatyczny.

Język angielski Język polski Język hiszpański

The Hob Ćwiek el Quemador

The Seam Złożysko la Veta 

The Justice Building Pałac Sprawiedliwości Edificio de Justicia

Ciekawa zależność związana jest także z angielskim z toponimem  
„The Hob”. Odnosi się on do czarnego rynku w Dystrykcie Dwunastym znaj-
dującym się w opuszczonym magazynie na węgiel. Były tam sprzedawane róż-
ne towary, np. kawa, jajka, bułki czy bimber. Główni bohaterowie, Katniss 
i Gale, sprzedawali tam upolowaną przez siebie dziczyznę, a stara sprzedaw-
czyni Śliska Sae kupowała dzikie psy, z których potem robiła zupę. W języ-
ku angielskim, według „Cambridge Dictionary”, słowo „hob” oznacza „płytę 
grzejną”, „płytę kuchenną”. Z kolei w słowniku „Diki”, możemy również zna-
leźć tłumaczenie tego słowa jako „ćwiek” i to właśnie tłumaczenie zastosowali 
polscy tłumacze. Warto przy tym zauważyć, że większość antroponimów nie 
była tłumaczona, tym bardziej zatem zaskakuje nas decyzja polskich tłumaczy 
o zmianie wersji oryginalnej i użyciu takiego znaczenia omawianego słowa, 
którego nie znajdziemy w „Cambridge Dictionary”.

Jeszcze bardziej może nas dziwić hiszpańskie tłumaczenie. Tłumaczka, 
mimo że wcześniej nie przetłumaczyła innych, ważniejszych, antroponimów, 
zdecydowała się przetłumaczyć słowo „hob”. Odniosła się do pierwszego zna-
czenia tego słowa używając jego ekwiwalentu „El quemador”. W „Słowniku 
PONS” znaczy ono „palnik/zapalniczka/podpalacz (ka)”. Można powiedzieć, 
że w tym wypadku wykorzystała ekwiwalenty funkcjonalne. 

Bardzo podobną sytuację mamy w przypadku kolejnego toponimu „The 
Seam”. W powieści nazwa ta określa dzielnicę zamieszkiwaną przez biedotę. 
W języku angielskim wyraz ten może oznaczać „szew (np. na spodniach)”, 
„spoinę, łączenie (np. metalu)” lub też „złoże, pokład (minerału)”. Polscy tłu-
macze znowu pominęli główne znaczenie oryginalnego słowa i wykorzystali 
słowo „złożysko”. Ta decyzja jest także dość zaskakująca ze względu na bardzo 
rzadkie użycie tego słowa. 

Jeśli natomiast chodzi o hiszpańską tłumaczkę, to także zdecydowała się 
przetłumaczyć słowo „seam”, lecz tym razem zrobiła podobnie do polskich 
tłumaczy – nie użyła pierwszego znaczenia tego słowa, lecz mniej używane „la 
veta”, „oznaczającego warstwę, pokład, słój np. drewna”. W obu przypadkach 
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mamy do czynienia z techniką nazywaną przez Hejwowskiego (2015) trans-
ferem syntagmatycznym.

Trzeci toponim to „the Justice Building”, pełniący prawdopodobnie 
funkcję ratusza oraz oznaczający miejsce w każdej dzielnicy, w którym prowa-
dzono bliżej nieokreśloną tzw. „działalność służbową”. Z jednej strony polscy 
tłumacze zdecydowali się zmienić słowo „building” na „pałac”. Prawdopo-
dobnie decyzja ta była podyktowana tym, że budynek sprawiedliwości brzmi 
zbyt wyniośle. Tymczasem słowo „pałac” jest dość powszechnie używane do 
różnego rodzaju budynków, np. pałac młodzieży, pałac ślubów czy wreszcie 
Pałac Kultury i Nauki. Przy czym pierwsze dwa mogą być uznane za rzeczow-
niki odnoszące się do różnych budynków, w różnych miastach Polski. 

Tymczasem hiszpańska tłumaczka użyła transfer syntagmatyczny. Prze-
tłumaczyła „building” jako „edificio”. Przy czym warto dodać, że także w ję-
zyku hiszpańskim używa się słowa „palacio” w odniesieniu do budynku sądu, 
z tym, że musi to być sąd najwyższy. 

 Zoonimy

Język angielski Język polski Język hiszpański

Buttercup Jaskier Buttercup

Lady Dama Lady

Analizując zoonimy spotykamy imię kota „Buttercup”. Słowo to oznacza 
„kwiat jaskier” i tak też zostało przetłumaczone na język polski. Tymczasem 
tłumaczka hiszpańska, mimo że jaskier jest znany w Hiszpanii i ma swoją 
nazwę – „ranúnculo”, pozostawiła je w języku oryginału. Mówimy tu zatem o 
transferze w postaci czystej. 

Analogiczną sytuację spotykamy w drugim przypadku, imię kozy „Lady” 
zostało przetłumaczone na język polski, „Dama”, natomiast w języku hiszpań-
skim, pozostawiono je w wersji angielskiej. 

KONKLUZJE

Jak możemy zauważyć, do przekładu nazw własnych na język polski  
i hiszpański, tłumacze zastosowali różne techniki tłumaczeniowe. Najczęściej 
decydowali się na skopiowanie oryginału, czyli transfer w postaci czystej lub 
tłumaczenie za pomocą ekwiwalentów słownikowych, rzadziej na tłumaczenie  
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syntagmatyczne. Dodać należy, że, nie zawsze wybierali pierwsze znaczenie 
tłumaczonego słowa. Najrzadziej wybierali ekwiwalenty funkcjonalne. 
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A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE POLISH  
AND SPANISH TRANSLATION OF PROPER NAMES  

IN THE NOVEL HUNGER GAMES BY SUSAN COLLINS

Summary: The aim of the study is a contrastive analysis of the Polish and 
Spanish translation of proper names in the novel Hunger Games by Suzan-
ne Collins, published in 2008 by Scholaristic Press. A comparative analysis 
is carried out of the techniques used by Małgorzata Hesko-Kołodzińska and 
Piotr Budkiewicz in the Polish edition of The Hunger Games, published in 
2009 by Media Rodzina, and of the techniques used by Pilar Ramírez-Tello 
in the Spanish edition of Los juegos del hambre, published in 2008 by RBA. 
The study consists of two parts: theoretical and practical. The first one draws 
on studies presented by Krzysztof Hejwowski (2015), Amparo Hurtado-Albir 
(2001) and Peter Newmark (1988) . It starts with a discussion of the definition 
of translation and the typology of translation, with particular reference to li-
terary translation. The practical part focuses on a contrastive analysis of the 
techniques used by Polish and Spanish translators to translate proper names. 
First the author compares the translations of the title of the novel (ideonyms), 
then anthroponyms, toponyms and zoononyms.

Keywords: proper names, translation, literature, translation
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ANALIZA WSPÓŁCZESNEGO 
SPOŁECZEŃSTWA 

NA PODSTAWIE TWÓRCZOŚCI  
ZYGMUNTA BAUMANA

Streszczenie: Artykuł jest próbą przedstawienia współczesnego społeczeństwa 
opisanego w dziełach wybitnego socjologa Zygmunta Baumana. Analizuję jak 
rozwój technologiczny oraz ekspansja konsumpcjonizmu w różnych dziedzin-
ach życia wpływa na aktualnie egzystujące jednostki i wyznawane przez nich 
wartości. Ciągłe doskonalenie powoduje, iż człowiek traci poczucie bezpiec-
zeństwa i zaczyna bezrefleksyjnie gonić. Jednostka staje się towarem i postrzega 
innych również tymi kategoriami. Życie przeniosło się do sieci, prywatność 
przestała być strzeżona a kultura straciła swoją elitarność.

Słowa kluczowe: płynna nowoczesność, społeczeństwo, zmiana, 
konsumpcjonizm, płynne pokolenie

WSTĘP

Życie człowieka współczesnego to ciągła zmiana. Zmienia się język, 
jakim się posługujemy, rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Zmieniamy się też my 
sami, jako jednostki, zmieniają się nasze ciała, ale też wartości i cele, do jakich 
dążymy. Zmiany są oznaką postępu. Pewne z nich są nieuchronne, a nawet 
konieczne, jak zmiana pór roku czy nasze dojrzewanie. Jak twierdził Heraklit 

„Wszystko płynie. Wszystko jest w ruchu, nic nie trwa wiecznie. Dlatego nie 
możemy dwa razy wejść do tej samej rzeki. Kiedy bowiem wchodzę do rzeki 
po raz drugi, i ja jestem już inny, i rzeka jest inna” (Gaarder 1995, s. 42). 
Zmiana zawsze oznacza, iż przyszedł czas na coś nowego. 
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W ostatnich latach można zaobserwować gigantyczne zmiany politycz-
ne, kulturowe i ekonomiczne. Rozwój technologiczny, media masowe, różne 
środki komunikowania nowoczesności, pęd za udoskonaleniem każdej gałęzi 
egzystencji, a nade wszytko życie w ciągłym ruchu przyczynia się do usta-
nowienia nowych, wyznawanych przez społeczeństwo wartości. Dotychcza-
sowe normy i wartości tracą zastosowanie – „rozpływają się” (Bauman 1990, 
s. 147-155) 

Dużym przekształceniom podlega każda dziedzina naszej egzystencji, 
nieustannie zmienia się także kultura. Społeczeństwo za pomocą swoich dzia-
łań systematyzuje wartości kreując pewną hierarchię. Konwencje i obyczaje 
życia w większości czasu powstawały przez działalność i wpływ autorytetów, 
które dzisiejsza ludność wymieniła na szeroko rozumianą opinie publiczną. 

Ludzie od zawsze zastanawiali się nad rzeczywistością w jakiej przyszło 
im żyć, to też jako przedstawicielka młodego pokolenia chcę w krytyczny spo-
sób przyjrzeć się współczesnemu społeczeństwu. Wielu badaczy przygląda się 
i opracowuje w swoich dziełach ten temat, lecz w sposób bardzo wybiórczy. 
W otoczeniu myślicieli, którzy przedstawiają kompleksowe, rzetelne i kon-
sekwentne spojrzenie na temat, można wyróżnić wybitnego naukowca Zyg-
munta Baumana, to właśnie z jego dorobku będę korzystać.

W niniejszym artykule postaram się wyłonić obraz współczesnego spo-
łeczeństwa, w czasach wielkich zmian, szybkiego tempa i z nastaniem epo-
ki „płynnej nowoczesności” (Bauman 2007, s. 5-6). Moim celem jest przed-
stawienie oraz przeanalizowanie sposobu życia i wartości jakie są obecne we 
współczesnym społeczeństwie, w kontekście obserwacji Zygmunta Baumana 
jak i swoich własnych doświadczeń.

JAK NAZWAĆ DZISIEJSZY ŚWIAT?

Rzeczywistość, której pragnę się przyjrzeć jest przez Zygmunta Baumana 
nazwana „płynną nowoczesności”. Owa płynność ma być przenośnią charak-
teryzującą aktualne czasy. Płynny, niepozostający na dłużej w jakimkolwiek 
kształcie, ulegający ciągłym modyfikacjom, brak stałości wszelkich form kul-
turowych, wynikłych w czasach modernizmu jako główne filary społeczeń-
stwa. Współczesne społeczeństwo jest osadzone w płynnej nowoczesność, 
zaś ich sposób życia jest płynnym życiem. Powyższe pojęcia wzajemnie się 
wzmacniają oraz zasilają. Owa płynność ma zobrazować pewien brak kształtu, 
ruchliwość i podatność na zmiany. Łatwość zmiany formy podkreśla chwilo-
wość oraz niestałość. W społeczeństwie płynnej nowoczesności obowiązuje 
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brak stałości, to co wczoraj było zaletą, już dziś okazuje się słabością. Wszyst-
ko szybko się starzeje i ulega przedawnieniu. Życie jest pełne niepokoju i nie-
pewności a przede wszystkim nowych początków. W otoczeniu pełnym zmian 
coraz trudniejsza staje się egzystencja. Częstokrotnie społeczności brakuje sta-
bilności i poczucia bezpieczeństwa (Bauman 2007, s. 8-12).

Płynne życie to życie w pełni oddane konsumpcji. Wszystko wokół to 
tylko przedmioty konsumpcji, a zatem rzeczy, które tracą swą atrakcyjność  
i wartościowość, z postępem czasu. Płynne życie wycenia wszelkie sekwencje 
natury ożywionej i nieożywionej na podstawie wskaźników konsumpcyjnych. 
(Bauman 2007, s. 15-17).

CZYM JEST SPOŁECZEŃSTWO?

Pragnąc podjąć analizę współczesnego społeczeństwa, warto na początku 
wgłębić się w samo pojęcie społeczeństwa. Definicja tego terminu w Słowniku 
języka polskiego przedstawia się w następujący sposób: „społeczeństwo to ogół 
ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z warunków 
życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym” (SJP 2022).

Zygmunt Bauman objaśnia postać grupy społecznej, w której wchodzi-
my w skład oraz jej odziaływanie na wolność istoty ludzkiej. Wolność jednost-
ki jest wielką wartością, lecz wolność indywiduum nie podlega wyłącznie jego 
aktywności, ale również od tego, kim jest oraz w skład jakiej grupy społecznej 
wchodzi. Lud podporządkowuje się zasadą grupy, do której przynależy. W ten 
sposób zmniejsza i ogranicza swoje działania. Społeczeństwo niejako narzuca 
jak odpowiednio posługiwać się oraz wykorzystywać daną wolność. Wyznacza 
modele adekwatnego sposobu postępowania, przekształcając się w autorytet, 
za którym podąża człowiek. Poprzez działanie mass mediów mamy możliwość, 
jak nigdy wcześniej, obserwować rozmaite style życia, z najdalszych stron 
świata. Takie informacje obrazują pewną istotę, co do tego jak nasze życie po-
winno wyglądać oraz jakie życie jest warte naśladowania. Za pomocą własne-
go aparatu intelektualnego oraz preferencji, wybieramy jak będzie wyglądała 
nasza egzystencja, jakimi regułami będziemy się kierować i czy nasza grupa 
społeczna je zatwierdzi. Wyżej wymienione czynności biorą udział w cyklu 
kształtowania osobowości i kultury społeczeństwa. Zygmunt Bauman będąc 
świadom, iż każda przesłanka wprowadzona w życie niesie ze sobą zarówno 
pozytywne jak i negatywne skutki, wyodrębnia niepewność, jako nadrzędną 
cechę płynnej nowoczesność (Bauman 1990, s. 54-63). W okolicznościach  
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niespodziewanych zmian żyje się niezwykle ciężko, brak stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa powodują bezsilność. 

Istotą nowoczesnego społeczeństwa według Baumana jest proces „kształ-
towania indywidualności”, który jest związany z odrzuceniem tożsamości 
odziedziczonej po przodkach, gdyż to ład społecznej grupy tworzy samoświa-
domość człowieka oraz sposób życia. „Społeczeństwo kształtuje indywidual-
ność swoich członków, a jednostki stwarzają społeczeństwo swoimi działania-
mi, realizując strategie życiowe dopuszczalne i wykonalne w ramach społecznej 
siatki łączących je zależności” (Bauman 2007, s. 45-48)

Ludzie próbując odszukać własne zasady postepowania, dopasowują je do 
już istniejących i propagowanych schematów społeczeństwa. Mimo to, każdy 
człowiek jest zdany wyłącznie na siebie, ponieważ troski poszczególnych jed-
nostek nie są problemami całej wspólnoty. Pewien indywidualizm życiowy to 
nasze przeznaczenie, wymuszające odnalezienie własnej drogi życiowej. 

Płynne życie to egzystencja pogrążona w wątpliwościach, przeżywane 
w atmosferze narastającego lęku. Najsilniej i najuciążliwiej związane z oba-
wą przed tym, aby nie pozwolić dać się zaskoczyć, aby dotrzymać szybkie-
go kroku, aby nie być z tyłu, nie spostrzec „«terminu ważności»” (Bauman 
2007, s.7). Użyte przez Baumana pojęcie „termin ważności” ukazuje pewną 
przedmiotowość, naświetla w ten sposób jak w czasach konsumpcjonizmu 
postrzegany jest człowiek. Jednostka w świecie wszechobecnej komercjaliza-
cji jest sprowadzana i sama sprowadza swoje życie do dóbr konsumpcyjnych, 
inaczej mówiąc towarów. Przemysł związany z towarami zajmuję się również 
ich usuwaniem i przetwarzaniem, sprawia to, iż prędzej czy później wszystkie 
produkty znajdą się w śmietniku. Wszelkie odpady to naczelny i jednocześnie 
najbardziej popularny efekt uboczny społeczeństwa płynnej nowoczesności.

Życie konsumenta prowadzi do tego, iż to on sam staje się towarem, 
który to powinien pokazać swoją zasadność oraz wartość. Jednostki płynnej 
nowoczesności są stale niezadowolone z siebie samego. 

KANONY PIĘKNA

W społeczeństwie tym nie ma nic trwałego, wszystko musi ulegać mo-
dernizacji, która ma na celu przybliżać nas do coraz bardziej wyśrubowanych 
kanonów. Wystarczy przyjrzeć się zewnętrznym atrybutom jednostki. Prze-
mysł fitness stale nas przekonuję, że nie wystarczy mieć już tylko szczupłej 
sylwetki, tylko idealnie wyrzeźbioną z niskim procentem tkanki tłuszczowej, 
to też ciągle gonimy za ideałem, bo zawsze można być w jeszcze lepszej formie 
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(Bauman 2011a, s. 88-95). Rynek kosmetyczny ciągle przypomina nam, że 
ludzkie ciało w dużej części nie jest idealne, to też powinno być poddawa-
ne różnym zabiegom udoskonalającym, by zdołać sprostać wśród wielkiego 
trudu tym wygórowanym, pożądanym standardom. Współczesne społeczeń-
stwo żyje pod presją pewnego rodzaju mody estetycznej, gdzie to człowiek 
powinien zmieniać swoje ciało i podążać za dominującą kulturą. Przełomową 
modą widoczną na ciałach młodego pokolenia są tatuaże (Bauman, Leoncini 
2018, s. 6-8) Płynne pokolenie panujące w społeczeństwie konsumpcyjnym 
postępuje zgodnie z maksymą, że jak „można by nie skorzystać z nadarzają-
cej się okazji do «poprawienia» wyglądu swojego ciała” tak aby najlepiej jak 
to możliwe dostosować je do akurat panującej mody. Takie realia wynikają  
z bardzo intensywnego wpływu gospodarki konsumpcyjnej, która to prze-
kształca podaż w popyt. Wówczas aktualne modele estetyczne ciała są okre-
ślane przez usługi, które oferuje przemysł kosmetyczny i chirurgia plastyczny. 
Tak naprawdę, ta machina dopiero się rozpędza, już dziewczynki odkładają 
pieniądze na zabieg powiększenia piersi, ich zainteresowania opierają się na 
śledzeniu kanonów mody i makijażu. Poruszając się dalej w temacie mody-
fikacji ciała przez współczesne młode społeczeństwo ciekawym aspektem jest 
fakt, iż młode kobiety szczycą się ingerencją medycyny estetycznej w ich pięk-
no, kiedy jeszcze do niedawna tendencja była odwrotna.

 Życie ludzkie w aktualnych czasach jest przesiąknięte niepewnością,  
a kobiety odczuwają ja zdecydowanie intensywniej niż mężczyźni. To też, owe 
poczucie braku pewności, tworzy niekończący się kapitał, który firmy kosme-
tyczne z przyjemnością wykorzystają, a my możemy naiwnie wierzyć, że już 
kolejna dawka botoksu choć na chwilę rozproszy tę nieustanną niepewność 
(Bauman 2011a, s. 97-99).

KONSUMPCJONIZM I RELACJE

W naszych głowach nagminnie pojawia się myśl, że jeśli nie nadążamy za 
najnowszą modą, to nasze życie jest nieudane, tak jakby nasza tożsamość była 
tworzona przez rzeczy jakie kupujemy. W płynnej nowoczesności rozpływa 
się granica między czynami konsumpcji a pozostałymi sferami naszego życia. 
Każda rzecz jaką nabywamy, ma już nie tylko charakter praktyczny, ale jest to 
środek dający wartość egzystencji. 

„Utowarowienie” jednostki w dzisiejszym płynnym społeczeństwie moż-
na zaobserwować również w strefie relacji damsko-męskich. Rozpoczynając 
od procesu randkowania, które rozgrywa się na płaszczyźnie sieci, flirtowanie 
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i zaloty są dziś niepotrzebne. Internet oraz różnego rodzaju portale znacz-
nie skróciły dystans zarówno ten przestrzenny, jak i zdobycie partnera seksu-
alnego. Młode społeczeństwo ma możliwość w tym samym czasie flirtować  
z bardzo dużą ilością osób, gdzie każdy nowy potencjalny partner to nagły za-
strzyk dopaminy. Randkowe aplikacje pozwalają uzyskać szybki i bezpieczny 
seks, bez wielkich starań oraz zalotów. Przedstawiają pewnego rodzaju katalog 
potencjalnych partnerów, gdzie jako użytkownik można stworzyć idealnego 
partnera z komponentów, które to w ich przekonaniu z decydują o jakości 
stosunku seksualnego i intensyfikacji płynącej z niego rozkoszy. Decydują się 
na to, mimo, iż sami są świadomi płynącego z tego uprzedmiotowienia. 

Wybieramy partnera z katalogu cech i zainteresowań, przypominają-
ce wybieranie towarów z katalogów sklepów internetowych, utrwala 
się mit głoszący, że człowiek jest nie osobą lub osobowością, której 
niepowtarzalna wartość tkwi w jej jednostkowości i wyjątkowości, ale 
zbieraniną mniej lub bardziej pokupnych atrybutów (Bauman 2011a, 
s. 41-44). 

Wszelkie więzi międzyludzkie istotnie słabną, ich efemeryczność oraz brak zo-
bowiązań to nadrzędne zasady współczesnego społeczeństwa. 

Przełom XX i XXI wieku charakteryzuje propagowanie konsumpcyjnego 
stylu życia, totalizująca kultura nieposkromionej konsumpcji niekorzystnie 
wpływa na współczesną jednostkę oraz penetruje inne płaszczyzny jego życia. 
Konsumpcjonizm to coś zdecydowanie więcej, niż konsumpcja, podkreśla 
go restrukturyzacja istot ludzkich w konsumentów. Jednocześnie opieranie 
wszelkich pozostałych aspektów człowieczeństwa do rangi podrzędnych. Idąc 
za tym robienie zakupów powinno być najlepszym rozwiązaniem wszystkich 
naszych problemów i trosk. Rozważając za Baumanem można posłużyć się 
stwierdzeniem: „wszystkie sklepy i punkty usługowe przypominają apteki, bez 
względu na to, co – zamiast leków – wystawią na swoich półkach i stoiskach 
sklepowych” (Bauman 2011a, s. 110-113). Bezrefleksyjne kupno ma zapo-
biec i uleczyć codzienne zmartwienia, co więcej mają one pokazywać naszą 
wartość jako istot ludzkich. Ciągłe zdobywanie i rzeczy, które nas otaczają 
mają być lustrem, które pokazuje, czy nadążamy za bezustannie zmieniającym 
się światem. 
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SAMOTNOŚĆ

Aktualne czasy wyróżnia intensywna transformacja rozkwitu wszelkich 
technologii służących do nieustannej komunikacji. Telefony komórkowe 
i różnego rodzaju platformy społecznościowe to urządzenia pozwalające na 
uzyskanie w bardzo krótkim czasie wszelkich informacji, jak i zapewniające 
kontakt z innym niezależnie od miejsca w jakim przebywają. Nie potrzebu-
jemy już pojechać setki kilometrów, aby spotkać się z naszymi znajomymi, 
a wystarczy komunikacja wirtualna, która bez trudu połączy nas z kim tylko 
chcemy. Jest to prosty sposób, aby ukoić potrzebę obecność kogoś biskiego. 
Samotność, uczucie pustki to stany niezwykle ciężkie, a technologia pozwala 
w prosty, niezobowiązujący sposób zagłuszyć nieprzyjemne stany emocjonal-
ne. „W każdej chwili możemy «stać się nieobecni duchem» i «zamknąć się  
w sobie», w każdej chwili możemy dać innym do zrozumienia, że wyłączyli-
śmy się z ich towarzystwa, tu i teraz” (Bauman 2011a, s.16-20).

Uciekając przed samotnością możemy nigdy nie doświadczyć tego, co 
ów samotność ma nam dobrego do dania, czyli refleksję i czas na bycie z sobą. 
Ponadto relacje w sieci zubażają jakość komunikacji międzyludzkiej oraz na-
sze kontakty. Utrzymanie więzi z drugą osobą, poza technologią, wymaga 
od nas zaangażowania i czasu, nie dając gwarancji powodzenia. Angażując 
swoje emocje dotkliwiej przeżywamy swoje niepowodzenie, zaś internet daje 
możliwość zarządzania własną tożsamością, co często pozwala uchronić przed 
ośmieszeniem w oczach innych ludzi. Stworzone portale społecznościowe ro-
bią użytek z zwyczajowej powściągliwości ludzkiej w swobodnych kontaktach 
interpersonalnych, dają możliwość, aby pokazać innym ciekawostki z naszego 
życia. 

BRAK PRYWATNOŚCI

Zjawiskiem, które przez Zygmunta Baumana jest warte analizy, to 
prywatność współczesnej jednostki. Warto przypatrzeć się tej kwestii, gdyż 
na przestrzeni czasu dość mocno ewaluował stosunek do sfery osobistej.  
Z dnia na dzień szerzy się tendencja do dzielenia się prywatnymi informacjami  
w przestrzeni publicznej. Aktualnie wszyscy chcą być popularni i ekscytują-
cy dla opinii publicznej. Współczesne czasy promują i gratyfikują upublicz-
nianie swoich intymnych doświadczeń. Taki model postępowania staje się 
idealnym fasonem szczęśliwego życia. Kontrowersyjne tematy częstokroć  
z podniesioną głową obnażane na stronach mass mediów. „W efekcie to sfera 
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publiczna przeżywa dzisiaj najazd, zalew i podbój prywatności” (Bauman 
2011a, s.50-52).

Społeczeństwo coraz chętniej dzieli się swoimi prywatnymi doświadcze-
niami, wystarczy otworzyć kolorową prasę lub włączyć telewizor, aby zaob-
serwować to zjawisko. W różnych popularnych programach ludzie obnażają 
przed publicznością swoje momenty wyboru partnera, zauroczenia i intym-
nych rozmów. Wszystko co kiedyś było ściśle chronione, dziś jest sprzedawa-
ne na potrzebę popularności. 

KULTURA W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI

Ciężko analizować społeczeństwo bez uwzględnienia aspektu kultury. 
Przyglądając się obecnej kulturze warto wyróżnić termin „«elita kulturalna»”, 
czyli osoby poważane przez wzgląd na nietuzinkowy gust, który jest przeciw-
stawny do niewyrobionego i przeciętnego stylu.

Zaś kontrastem jest kultura popularna, a jej celem jest przebicie do jak 
największego grona ludzi. Wyróżnia ją przede wszystkim bogata różnorod-
ność, jak i chęć usatysfakcjonowania potrzeb jednostki. Wzrastanie takiej 
kultury jest powiązane z popularnym upodobaniem odnoście danej tematy-
ki oraz techniki jej zaprezentowania, jak i również z opłacalnością. Walory 
intelektualne i jakość danego wytworu, mają drobne znaczenie dla kultury 
popularnej aniżeli ilość jej sympatyków. Jak już wcześniej zostało wspomnia-
ne, społeczeństwo jest aktualnie bytem pochłoniętym konsumpcją. Natomiast 
kultura, tak jak pozostałe elementy świata obserwowanego przez konsumen-
tów, jest szeregiem przydzielonym do konsumowania produktów. Każdy  
z nich zabiega i konkuruje o niezwykle trudną do dobycia, a później utrzy-
mania uwagę ludu. Dzisiejszy świat wyzbywa się sztywnych norm i propaguje 
wszystkie gusta, bez uwznioślania jednych, jak i bez jednoczesnego przedłoże-
nia się po stronie któregokolwiek z nich. Ludność cechuje nietrwałość i brak 
konsekwencji podejmowanych wyborów. 

Kulturowa elita poniekąd przestaje istnieć, gdyż klasa oświecona nie 
posiada żadnego wybitnego smaku. Upadek pewnego rodzaju elity kultural-
nej powoduje, iż powstaje „wszystkożerność” czyli zjawisko, które obrazuje,  
że istota ludzka czuje się wszędzie „jak w domu, bez tego by którekolwiek  
z nich za własny swój dom, a tym bardziej dom jedyny, uznawać” (Bauman 
2011b, s. 150-153). W każdym razie, nie ma już jedynego wysmakowanego  
i eleganckiego stylu, który wolno postawić w opozycji do wulgarnego  
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i popularnego gustu. Widzimy stan gotowości spożycia wszystkiego. Kultura  
i sztuka aktualnie tracą swoją funkcję (Bauman 2011a, s.118-121).

PODSUMOWANIE

Ten wybitny człowiek wyciąga istotne spostrzeżenia do refleksji nad sta-
nem współczesnego człowieka. Opisy Zygmunta Baumana są bardzo jaskrawe 
i nieco przerysowane, ale dzięki temu pokazują kondycje współczesnej istoty 
ludzkiej. 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie sposobu życia aktualne-
go społeczeństwa, to co zdecydowanie wybrzmiało na pierwszy plan to zmiana 
i ciągły ruch. W czasach ogromnego postępu technicznego ludzie są niejako 
zobowiązani do trwania w niekończącej się gotowości do przeorganizowania 
swoich wartości i życia. Wyżej opisane społeczeństwo jest zagubione i nie-
pewne. Musi się ciągle udoskonalać i pędzić co sił do przodu, by nie wypaść 
z obiegu. Towarzystwo w jakim jest współczesny człowiek nie daje poczucia 
bezpieczeństwa, a rozwój cywilizacji każe szybko dostrajać się do panujących 
warunków.

W czasach, gdzie życie przenosi się do sieci, ciężko o wartościowe re-
lacje międzyludzkie. Coraz trudniej nam pokazać swoje prawdziwe oblicze 
i poświecić czas, aby stworzyć prawdziwą więź. Częściej wybieramy szybkie 
zaspokojenie, by dalej szybko gnać.

Kultura także ulega znacznym przekształceniom, liczy się tylko klient 
masowy. Jesteśmy osobami szukający emocji i atrakcji, a zaobserwowanie głę-
bi i sensu w naszym życiu przestaje nas interesować. Kultura to sfera wielkiego 
wpływu i jej upadek może mieć dramatyczne konsekwencje. 

Moim zdaniem współczesne społeczeństwo jest mocno przesiąknięte 
kulturą konsumpcjonizmu, bezrefleksyjnie podążające za aktualnymi trenda-
mi. Wystarczy spojrzeć na młodą kobietę, która robi wszystko, aby tylko nie 
przypominać siebie. Wielkie usta, wachlarze sztucznych rzęs, a wszystko po to, 
by zagłuszyć wewnętrzną pustkę. Mam wrażenie, że tożsamość współczesnej 
istoty ludzkiej jest już odnajdywana tylko w towarach. 
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ANALYSIS OF MODERN SOCIETY BASED  
ON THE ZYGMUNT BAUMAN’S WORKS

Summary: This article is an attempt to present modern society, to describe 
this in the light of Zygmunt Bauman's work. I analyze how technological 
development and the expansion of consumerism in various areas of life affect 
the currently existing individuals and their values. Constant changes cause pe-
ople to lose their sense of security and chase without reflection. The individual 
becomes a commodity and perceives others the same. Life moved to online, 
privacy is not protected, elite culture died.

Keywords: flowing modernity, society, change, consumption, fluid generation
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 

WPŁYW FILOZOFII 
RELATYWISTYCZNYCH  

ORAZ KRYZYS WARTOŚCI JAKO 
PRZYCZYNY SEKULARYZACJI 
WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę okresu dojrzewania 
w kontekście zagrożeń mających wpływ na procesy poznawcze młodych ludzi. 
Wskazano najistotniejsze przejawy kryzysu religijnego. Koncepcje kształtowa-
nia się światopoglądu i poszukiwania sensu życia. Przyczyny kryzysu religij-
nego poddano analizie oraz ocenie. Opisany został wpływ filozofii relatywi-
stycznych na funkcjonowanie młodzieży zarówno w wymiarze osobistym, jak  
i społecznym. Określono zagrożenia płynące z nierzadko błędnie pojmowa-
nej, a co za tym idzie przyjmowanej bezkrytycznie nauki myślicieli. Następnie 
przedstawiony został kryzys prawdy jako jednego z podstawowych przejawów 
zagubienia moralnego, którego następstwem jest sekularyzacja. Młody czło-
wiek przeżywa liczne problemy wynikające z dojrzewania społecznego, emo-
cjonalnego, intelektualnego czy też seksualnego. Na koniec omówiony został 
problem absolutyzacji wolności, która to wolność nieograniczona w żaden 
sposób, często prowadzi do sytuacji dramatycznych. 

Słowa kluczowe: młodzież, współczesna młodzież, wartości etyczne, filozofie 
relatywistyczne, zjawisko sekularyzacji młodzieży, wiara i nadzieja, religia, sens 
życia, zagubienie moralne, dojrzewanie.

WSTĘP 

Współczesna kultura cechuje się zasadniczo dwoma elementami, które 
wzajemnie się przenikają. Są nimi relatywizm etyczny oraz wolność absolutna. 
Nic nie jest już stałe, bowiem odwieczne fundamenty człowieczeństwa nie 
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znajdują uznania w oczach tych, którzy tworzą aktualny klimat kulturowy. 
Płynność zatem staje się naczelną zasadą obowiązującą w świecie, zwłaszcza 
w odniesieniu do etyki i moralności. Wydaje się, że osoba w swym rozwoju 
zwłaszcza w okresie dojrzewania musi zmierzyć się z o wiele poważniejszymi 
problemami niż ludzie wieków dawniejszych. Rozwój techniki, zauważalny 
przede wszystkim w powszechnej cyfryzacji, globalizacja struktur ekonomicz-
nych, przenikanie się kultur z dość specyficznym rozumieniem tolerancji, 
sprawiają, że dojrzewanie młodej osoby nie polega już tylko na wypracowa-
niu racjonalnego stosunku do samego siebie i najbliższych, ale staje się dora-
staniem do zachowania w sobie odwiecznych prawd o człowieku. Bytowa-
nie domaga się odpowiedzi, którą stanowią przejawy aktywności młodzieży  
w świecie. Stawanie się bardziej człowiekiem jest podstawowym i pierwszym 
zadaniem każdej osoby. Kształt relacji do siebie, czy otaczającego świata okre-
śla poziom rozwoju współczesnej młodzieży. W niniejszym artykule zostanie 
podjęta próba opisania szeroko pojętego kryzysu wartości, który często wa-
runkuje rozwój światopoglądu, ocenie poddany zostanie również wpływ myśli 
filozoficznych zwłaszcza na ludzi młodych, determinujących ich postrzeganie 
świata, nie rzadko prowadzące do laicyzacji.

PRZEJAWY KRYZYSU RELIGIJNEGO 

Człowiek z pewnością jest istotą religijną. Świadczy o tym nieustanne 
poszukiwanie sensu własnego życia, poszukiwanie uzasadnienia własnych wy-
borów. Młody człowiek szczególnie przeżywa swój stosunek do prawd, które 
jawią mu się jako najwyższe. Dramatyzm sytuacji polega na kształtowaniu się 
w młodym wieku światopoglądu, którego w pewnej mierze religia jest częścią, 
bądź też jego źródłem. Dwie rzeczywistości – światopogląd i religijność – wza-
jemnie na siebie oddziaływają i przenikają, ponieważ są wyrazem duchowej 
części człowieka. Aby zrozumieć fakt religijności w człowieku, należy najpierw 
wskazać jeden z duchowych wymiarów człowieka, który określa jego stosunek 
do świata. Jest nim oczywiście światopogląd, a więc ogląd świata i jego ocena. 
Innymi słowy „jest on wyrazem intelektualnego modelu świata, połączonego 
z jego oceną” (Kielar-Turska 2000, s. 315).

Światopogląd stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na fundamentalne 
pytania każdego człowieka, a młodej osoby zwłaszcza. Chodzi zatem  
o stosunek do genezy i istoty świata, jego miejsca i konieczności, ale przede 
wszystkim o stosunek człowieka do samego siebie, o uzasadnienie potrzeby  
i istoty własnego istnienia, a także o określenie perspektyw na życie (Pomykało 
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1998, s. 886). Warto zauważyć, że na kształtowanie światopoglądu, który – jak 
już wspomniano – łączy się z religijnością, wpływa kilka czynników. Przede 
wszystkim młode osoby obserwują współczesny im świat przez pryzmat ogól-
nej atmosfery i konkretnych zdarzeń. Niewątpliwie zatem klimat wojenny wa-
runkował będzie światopogląd zdecydowanie różny od tego, który ukształtuje 
się w atmosferze pokojowej. 

Młoda osoba swój światopogląd zawdzięcza jednak nie tylko atmosferze, 
w której dojrzewa, ale również własnemu stylowi umysłowości, nabytym i nie-
ustannie zdobywanym kompetencjom życiowym, a także doświadczeniu wła-
snego życia oraz – co ciekawe – płci (Kielar-Turska 2000, s. 315). U młodych 
osób światopogląd przyjmuje najczęściej, przynajmniej w pierwszym okresie 
dojrzewania, formę idealizmu młodzieńczego. Nie polega on na ustosunko-
waniu się do świata, ale raczej na życzeniowej formie oczekiwań i utopijnych 
myśli. Człowiek młody nie zna jeszcze w wystarczającym stopniu trudności, 
jakie stwarza dorosłe życie, wydaje mu się, że realizacja pozytywnych zamie-
rzeń wymaga jedynie chęci. Świat jawi się w taki sposób, jaki oczekuje od 
niego młoda osoba, która niemal żąda od świata, aby ten zmienił się zgodnie 
z jej idealistycznym obrazem. Można zatem stwierdzić, że młodzieniec, który 
przeżywa okres idealizmu, pozostaje niezadowolony z życia, a właściwie z ota-
czającej go rzeczywistości, jest więc nie optymistą, a pesymistą (Gurycka 1991,  
s. 188-189). 

Krystalizowanie się światopoglądu młodej osoby nie ogranicza się jednak 
do przedstawionego powyżej idealizmu antycypacyjnego. W kolejnym etapie 
młody człowiek zauważa, że realizacja jego oczekiwań względem świata nie jest 
możliwa w krótkim czasie, a w pewnych kwestiach być może nawet w ogóle. 
W ten sposób rozczarowany niemożnością prostego przekształcania świata, za-
czyna krytykować innych ludzi, którzy jego zdaniem są odpowiedzialni za stan 
świata, który nie zgadza się z jego idealnym obrazem (Gurycka 1991, s. 190). 
Ten stan określany mianem idealizmu kompensacyjnego, wyprzedza często 
dwie negatywne postawy przyjmowane przez młodzież – nihilizm i cynizm 
(Obuchowska 1996, s. 88-89). Ostatnim etapem idealizmu młodzieńczego, 
który jest szczególnym sposobem przeżywania dojrzewania światopoglądu 
przez młodych, jest idealizm normatywny. 

Człowiek z czasem zaczyna coraz lepiej postrzegać świat, to znaczy po-
znawać go takim, jaki on faktycznie jest – wiąże się to z pewnością z roz-
wojem poznawczym. Dostrzega, że tylko część ideałów może zostać w życiu 
zrealizowanych i że należy dążyć ku sprawom realnym, które faktycznie mogą 
zmienić oblicze świata. Umiejętność tego ważkiego rozróżnienia – co można 
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zrealizować, a jakie dążenia z góry trzeba odrzucić – stanowi o gotowości mło-
dej osoby zbliżenia swego światopoglądu do poziomu ludzi dojrzałych pod 
tym względem (Gurycka 1991, s. 190). Pozostanie na poziomie idealizmu 
nie jest jednak przejawem pełnej dojrzałości młodego człowieka w kontekście 
światopoglądu. Właściwą postawą, która cechuje osobę dojrzałą, jest bowiem 
realizm, który umożliwia osiągnięcie dojrzałego ja1. Zarysowanie zagadnienia 
rozwoju światopoglądu młodzieży stało się konieczne, aby móc opisać pro-
blem kryzysu moralnego i jego przejawów w wieku młodzieńczym. Jeśli bo-
wiem światopogląd jest oglądem świata i ustosunkowaniem się do niego, to 
musi on w konsekwencji tworzyć w człowieku zbiór przekonań oraz zasad  
i norm postępowania, a zatem stanowić spójną całość z naczelnymi ideami  
u jego fundamentów (Zdybicka 1989, s. 58). 

Centrum światopoglądu, a zatem jego porządkujący element, może 
stanowić religia. Oczywiście jak dla każdego człowieka, tym centrum staje 
się czasem filozofia lub pewien system religijno-filozoficzny. Dla większości 
jednak młodzieży religia pozostaje powszechnym źródłem poszukiwania uza-
sadnienia swego stosunku do świata. Właśnie kształtowanie światopoglądu 
przebiega równolegle z budowaniem swej tożsamości religijnej, ponieważ – 
jak już wcześniej zauważono – te dwie rzeczywistości korespondują ze sobą 
(Obuchowska 1996, s. 91). Podstawowym przejawem kryzysu światopoglądu, 
który świadczy o jego dojrzewaniu, jest przyjmowanie przez młode osoby po-
stawy nihilizmu i cynizmu. Obie mają znaczny wpływ na stosunek młodych 
ludzi do religii i bezpośrednio wiążą się z kryzysami religijnymi. Nihilizm jest 
postawą, w której osoba nie wierzy w sens własnego istnienia (Obuchowska 
1996, s. 89). Brak wiary w sensowność ludzkiej egzystencji powstaje najczę-
ściej wskutek traumatycznych przeżyć czy też stale doznawanych krzywd. 

Młodzież, która wierzy w ideały, czasem jest traktowana niesprawiedli-
wie, a nawet poniżana, co prowadzi do utraty wiary we własne siły, a także 
powoduje spadek zaufania do innych ludzi. Czasami nihilizm przybiera dra-
matyczną formę – prowadzi do samobójstwa, z powodu nieodnalezienia sensu 
życia. Dlatego ta potrzeba sensu życia bywa określana jako potrzeba psychicz-
na wyższego rzędu (Oleszkowicz 1995, s. 64). Jej niezaspokojenie może stać 
się źródłem wewnętrznych konfliktów oraz potęgować kryzys religijny. Drugą 

1 Realizm oznacza postawę, w której człowiek uznaje, że jedynie niektóre zamierzenia mogą zo-
stać przez niego zrealizowane oraz że istnieją określone granice wpływu jednostki na przemianę 
świata. Nie jest on konserwatyzmem, który polega na niechęci zmian, ani też idealizmem, który 
przecenia możliwości pojedynczego człowieka w możliwościach realnego zmieniania rzeczywi-
stości (por. Reber, Reber 2005, s. 645).
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postawą, która często towarzyszy kształtowaniu stosunku człowieka do religii, 
jest cynizm. Polega on na braku zbieżności między głoszonymi ideami a ich 
realizacją w życiu. Dochodzi więc do rozdźwięku, który polega na oderwa-
niu postępowania od wyznawanych ideałów. Należy przy tym zauważyć, że 
moralnie nieakceptowane zachowania, jeśli są zgodne z poglądami osoby, nie 
mogą być traktowane jako cyniczne (Obuchowska 1996, s. 90-91). 

Dużym zagrożeniem dla młodego człowieka jest prezentowanie przez nie-
go cynizmu ukrytego, który polega na głoszeniu treści społecznie akceptowal-
nych, przy jednoczesnym moralnie nagannym działaniu, które jednak może 
uchodzić uwadze społeczeństwa (Obuchowska 1996, s. 90). Wydaje się, że 
inny rodzaj cynizmu – jawny – polegający zazwyczaj na werbalnej ekspresji 
motywacji, której nie towarzyszy praktyczne działanie, należy do zagrożeń ła-
twych do skorygowania. Postawa cynizmu i nihilizmu stanowi często właściwe 
tło negatywnego stosunku młodego człowieka do religii. Przyjmowanie ne-
gatywnych postaw jest – jak wcześniej zauważono – skutkiem nierozwiązania 
problemu, który polega na konieczności odnalezienia sensu życia. Fundamen-
tem światopoglądu są naczelne idee, przyjmowane z filozofii lub religii. Nie-
stety ta pierwsza, choć przynosi odpowiedź na wiele pytań, które nurtują doj-
rzewającą osobę, nie jest w stanie uzasadnić podstawowej dla człowieka sprawy 

– a mianowicie cierpienia i kresu życia (Zdybicka 1989, s. 60). „Te problemy 
podejmuje i rozwiązuje w pełni jedynie religia” (Zdybicka 1989, s. 60). 

Aby wskazać na zasadnicze momenty rozwoju religijnego oraz ukazać 
podstawowe przejawy kryzysu religijnego, trzeba wpierw określić czym jest 
religia oraz na czym polega religijność. Za religię uważa się „zespół wierzeń 
dotyczących świata, ludzkości i człowieka, związanych z nimi zachowań oraz 
form organizacji społecznych” (Poniatowski 1988, s. 218). Religia jest zatem 
stosunkiem człowieka do Istoty najwyższej. Oczywiście ten stosunek może 
przybrać różną formę i intensywność, stąd też religijność człowieka, choć 
przeżywana we wspólnocie – społeczeństwie, zawsze pozostaje doświadcze-
niem konkretnego człowieka. Religijność bowiem to po prostu poszukiwanie 
uzasadnienia sensu życia przez człowieka, to sposób przeżywania relacji czło-
wiek-Bóg, wreszcie – to dojrzewanie w rozwoju religijnym (Makselon 1990,  
s. 283). Na przeżywanie przez młodego człowieka stosunku do religii, w mniej-
szym stopniu do Boga, wpływa kilka czynników. Należy bowiem podkreślić, 
że religijność jest zjawiskiem dynamicznym, to znaczy stale podlegającym pro-
cesowi rozwoju. Osoba dojrzała poznawczo inaczej niż kilkuletnie dziecko po-
strzega Boga, ponieważ posiada zdolność dokonywania operacji formalnych, 
a także zupełnie odmiennie przeżywa kształtowanie sfery aksjologicznej, ze 
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względu na rozwój społeczno-moralny (Kielar-Turska 2000, s. 315-316). 
Za pierwszy czynnik, który decyduje o stosunku młodej osoby do rzeczy-

wistości transcendentnej, należy uważać doświadczenie. Już pierwsze miesiące 
życia wpływają na sposób postrzegania Boga. Jeśli rodzina nie była oparciem 
dla dziecka, to w trakcie dojrzewania osoba taka wysoce prawdopodobnie od-
rzuci Boga. Nawet w trakcie dorastania młody człowiek potrzebuje oparcia 
ze strony najbliższych, choć pozornie może on wysyłać całkiem odmienne 
sygnały. Brak wsparcia rodziny, który najczęściej jest oczekiwany w postaci 
zrozumienia, stanowi dla wielu młodych szok (Hurlock 1965, s. 101). Prze-
kłada się on w konsekwencji na sferę religijną i prowadzi do odrzucenia Boga. 

Kolejnym elementem, który wpływa na stosunek młodej osoby do Boga, 
są potrzeby, które przez wielu mogą zostać zaspokojone na gruncie religii. 
Ich niespełnienie prowadzi do niedowartościowania osoby, która uwierzyła 
w Boga, co może skutkować wyparciem potrzeb religijnych (Firkowska 2008, 
s.103-104). Zaspokojenie potrzeb może zaś wzmocnić relację człowieka do 
Boga przez potwierdzenie słuszności przekonań religijnych w życiu. Emocje są 
ostatnim czynnikiem, o którym warto wspomnieć przy analizie zjawiska roz-
woju religijności. Młody człowiek doświadcza emocji szczególnie silnie, one 
właśnie charakteryzują niezwykłą intensywność przeżyć osób dojrzewających 
(por. Brzezińska 2007, s. 230)2. Pozostające pod wpływem przemian fizjolo-
gicznych, w powiązaniu z nowymi możliwościami poznawczymi młodej oso-
by, emocje pomagają pokonywać trudności oraz czynić odważne plany. Reli-
gia powinna stwarzać warunki dla rozwoju młodego człowieka, aby ten mógł 
czerpać z życia duchowego pozytywne emocje (Obuchowska 1996, s.62-63). 
Mogą one bowiem ułatwić wykształcenie pozytywnego uczucia w stosunku 
do Boga i religii. Trzeba pamiętać, że sfera emocjonalno-uczuciowa w okresie 
dojrzewania wpływa zdecydowanie na wymiar życia religijnego młodej osoby 
(Makselon 1990, s. 285).

DESTRUKCYJNY WPŁYW  
FILOZOFII RELATYWISTYCZNYCH 

Klimat kulturowy, w którym dorasta młody człowiek, bez wątpienia 
wpływa na jego rozwój moralny. Współczesny świat wydaje się epatować złem 

2 Należy zauważyć, że kryzys religijny jest w pewnej mierze kryzysem rozwojowym, dlatego  
i on dostarcza młodej osobie niezwykle silnych negatywnych emocji. Oczywiście emocje wy-
gasają, dlatego ostatecznie ważne jest, w jaki sposób kryzys się zakończył. Opanowanie kryzysu 
pozwala na budowanie dojrzałej relacji do Boga, na zdobycie nowych kompetencji w zakresie 
życia duchowego, brak pozytywnego rozwiązania skutkuje niestety niedojrzałą relacją do Boga. 
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– atrakcyjne jest jedynie to, co przełamuje obowiązujące od wieków ustale-
nia czy konwenanse. Myśliciele nowożytni starają się przy tym usprawiedli-
wić istniejący stan naturą człowieka, która według nich, kieruje się jedynie 
egoizmem i indywidualną korzyścią. Wydaje się, że wskazanie na filozofię 
oświecenia jako źródło kryzysu moralnego współczesnego człowieka, nie jest 
do końca odzwierciedleniem faktycznego stanu rzeczy. Wystarczy bowiem 
wspomnieć, że już filozofia starożytna wypracowała koncepcję, która za naj-
większe dobro człowieka uznawała szczęście. Pierwszym, który zapropono-
wał hedonizm, jako program życia dla każdego człowieka, był Arystyp (por.  
Tatarkiewicz 1983, s.81)3. Jednak to nie on sprawił, że hedonizm przetrwał do 
czasów współczesnych. Największy udział w propagowaniu idei szczęścia jako 
największego dobra człowieka odegrał Epikur. Twierdził on, że szczęście pole-
ga na odczuwaniu przyjemności lub też braku cierpień. Właśnie doznawanie 
cierpienia jest przede wszystkim nieszczęściem człowieka. Do życia szczęśliwe-
go wystarczy właściwie zdrowe ciało i spokojna dusza, wtedy człowiek może 
stwierdzić, że jego życie jest rozkoszą (Tatarkiewicz 1983, s. 139). Trzeba 
w tym miejscu zauważyć, że wielu młodych ludzi, którzy przeżywają fizycznie 
i duchowo dojrzewanie, pragnie tylko jednego – braku cierpienia. Proble-
my ze wzrostem, wagą, zaburzeniami hormonalnymi są poważną przeszkodą  
w byciu szczęśliwym. Można zatem domniemywać, że w tym znaczeniu, mło-
dzi ludzie są wyznawcami filozofii epikurejskiej, chcą tylko jednego – dojrze-
wania bez cierpienia (por. Tatarkiewicz 2009, s. 7)4. Oczywiście cierpienie  
u młodzieży ma różny wymiar, może dotyczyć odrzucenia przez rówieśników, 
konfliktów sumienia czy niemożności pogodzenia się z obecną kondycją mo-
ralną społeczeństwa. 

Wpływ Epikura na współczesną kulturę jest szczególnie ważny z jeszcze 
jednego powodu. Otóż filozof ten stał na stanowisku, że dobrem człowieka, 
związanym z odczuwaniem szczęścia, jest jego życie. Niestety ma ono postać 
ulotną, epizodyczną, kończy się bowiem wraz ze śmiercią. Dusza człowieka 

3 Hedonizm Arystypa można uznać za jego najbardziej radykalną formę. Zdaniem założyciela 
szkoły cyrenaickiej jedynym dobrem człowieka jest przyjemność. Posiada ona naturę cielesną  
i jest stanem chwilowym, odczuwalnym tylko pod wpływem bodźca. Arystyp uważał również, 
że przyjemność jest stanem pozytywnym, nie można zatem przyjemnością nazwać brak cierpie-
nia. Co więcej, przyjemności różnią się między sobą jedynie intensywnością, a nie jakością, nie 
ma zatem przyjemności lepszych lub gorszych, a jedynie bardziej lub mniej odczuwalne. 
4 Włoski historyk Roberto De Mattei przyczynę upatrywania w przyjemności jedynego dobra 
człowieka dostrzega w zaniku wartości absolutnych i praw obiektywnych: „jeśli przyjmie się, że 
nie istnieją wartości absolutne i prawa obiektywne, życie ludzkie zostaje tym samym zreduko-
wane do spazmatycznego poszukiwania przyjemności w egoistycznej satysfakcji, wypływającej 
z instynktów i potrzeb subiektywnych, niesłusznie uważanych za nowe prawa”. 



42

PIOTR NOWARA

jest cielesna, a zatem podlega, jak cały człowiek, prawu śmierci. Wiara w życie 
po śmierci jest złudzeniem (Reale 1999, s. 233-236). Staje się zatem jasne, że 
metafizyka Epikura dziś jeszcze przenika myślenie młodych ludzi, którzy cenią 
przede wszystkim to, co zapewnia szczęście na ziemi, nie angażując się w zdo-
bywanie cnoty ze względu na życie wieczne (por. Probucka 1999, s. 98-99)5. 
Epikureizm odcisnął wyraźne piętno w myśleniu nowożytnego człowieka. 
Jednak to atmosfera czasów Oświecenia przyczyniła się do zanegowania fun-
damentalnych wartości, a także praw, które były wyrazem natury człowieka. 
Angielski filozof Thomas Hobbes, który zasłynął opracowaniem teorii umowy 
społecznej, twierdził, że człowiek jest raczej skłonny czynić zło niż dobro, stąd 
konieczność silnej władzy zwierzchniej (Drozdowicz 2006, s. 37). Do dziś to 
przekonanie o złej naturze człowieka bywa powielane w środkach społeczne-
go przekazu i powszechnym mniemaniu ludzi. Co więcej, młody człowiek 
szczególnie jest narażony na takie myślenie, ponieważ – motywowany chę-
cią ukazania własnej indywidualności – czyni to, co sprzeczne z powszechnie 
przyjmowanymi normami. Może zatem uznać, że jego natura jest zdolna je-
dynie do wybierania zła, dobro zaś pozostaje poza jego zasięgiem (por. Tatar-
kiewicz 1978, s. 68)6. Nie można jednak stanowiska Hobbesa odnośnie złej 
natury człowieka zawężać jedynie do poglądu o permanentnej dążności do 
wybierania zła. 

Fundamentalnym zagrożeniem dla współczesnego młodego człowieka jest 
przyznanie racji założeniu, że homo homini lupus est [człowiek człowiekowi wil-
kiem – uzupełnienie autora]. Hobbes był zdania, że dla człowieka dobre jest 
to, co pomaga mu spełniać się jako jednostka, ale niekoniecznie jest dobrem 
dla drugiej osoby. Co więcej, nawet dobro jednego człowieka może być złem 
dla drugiego. Ponieważ jednak człowiek ceni swe życie, musi zgodzić się na 
istnienie państwa, które hamuje egoistyczne motywacje poszczególnych ludzi, 
ustala prawa i obowiązki, dzięki czemu możliwa jest wspólna egzystencja ludzi 
w społeczeństwie (Tatarkiewicz 1978, s. 69). Młoda osoba, która kształtuje 
swoją tożsamość, umacnia własne ja, dostrzega wielokrotnie, że – pozornie – 
bardziej opłaca się pozostać na płaszczyźnie egoizmu, ponieważ drugi człowiek 
jest przeszkodą na drodze samorealizacji. W ten sposób osoba dojrzewająca  
 

5 Należy jednak stwierdzić, że takie podejście jest z gruntu utylitarystyczne. Młody człowiek 
uznaje za wartościowe tylko to, co służy jego życiu na ziemi. Jego myślenie jest przeto zoriento-
wane na przyszłość, ale rozumianą na sposób jedynie doczesny. 
6 Myślenie młodzieży jest więc skażone poglądem Hobbesa dotyczącym społecznej natury 
człowieka. Zdaniem angielskiego myśliciela każdy człowiek jest egoistą, a głównym motywem 
ludzkiego działania jest zapewnieni sobie własnego dobra, czyli zachowanie samego siebie. 



43

WPŁYW FILOZOFII RELATYWISTYCZNYCH ORAZ KRYZYS WARTOŚCI...

pozostaje w kręgu oddziaływania filozofii Hobbesa, która głosi determinizm  
w teorii przyrody oraz egoizm w teorii działania (Drozdowicz 2006, s. 38). 

Dorastający człowiek, który poszukuje przestrzeni autonomicznej,  
w której będzie mógł wyrazić indywidualność, ukazać siebie jako indywidu-
um, może skonstatować, że życie ludzkie polega właśnie na szukaniu siebie, 
podkreślaniu własnego ego, co przełoży się bez wątpienia na relacje z Bogiem, 
ale także drugim człowiekiem (por. Copleston 1997, s. 43)7. Dostrzegając 
zagrożenia dla młodej osoby ze strony filozofii relatywistycznych, konieczne 
jest ukazanie ważnego elementu w koncepcji praw natury Hobbesa. Filozof 
utrzymuje bowiem, że prawa natury zawsze obowiązują jako godne chcenia, 
nie istnieje jednak konieczność zawsze wprowadzania ich w życie. Konse-
kwencje takiego myślenia doskonale obrazuje przykład podany przez samego 
filozofa: „Człowiek bowiem, który byłby skromny, uprzejmy i który by do-
pełniał wszystkich swoich przyrzeczeń w takim czasie i miejscu, gdzie żaden 
inny człowiek tego nie czyni, wystawiałby się tylko na pastwę innych ludzi  
i sprowadziłby pewną swoją zagładę” (Hobbes 2005, s. 241). Stanowisko 
Hobbesa nie jest więc zgodne z moralnością chrześcijańską, która mobilizuje 
człowieka do życia zgodnie z określonymi zasadami, nawet w obliczu trudno-
ści i możliwych niepowodzeń. Zawiera jednak pewną prawdę o psychicznym 
dojrzewaniu człowieka. Młoda osoba w sposób szczególny doświadcza potrze-
by bezpieczeństwa, która niespełniona wzmaga kryzysy towarzyszące wzrasta-
niu (Reber, Reber 2005, s. 88). 

Filozofia oświeceniowa jest dziś obecna w umysłach młodych osób nie 
tylko za sprawą Hobbesa, ale także innych myślicieli angielskich. Należało-
by w tym miejscu wymienić Johna Locke’a oraz Davida Hume’a. Pierwszy  
z nich uważał, że reguły etyczne, którym podlega człowiek, powinny być żywe 
i konkretne, związane z wiedzą o działaniu osoby, jej podleganiu popędom  
i kierowaniu się własną wolą. Życie zatem moralne powinno opierać się jedy-
nie na odwoływaniu się do własnego rozumu, nie zaś na szukaniu uzasadnień 
swych działań u autorytetów. Locke twierdził, zbliżając się w tym względzie 
do Hobbesa, że człowiek kieruje się zazwyczaj egoizmem, co nie jest niewła-
ściwe, o ile jest zgodne z rozumem (Tatarkiewicz 1978, s. 102). W ten sposób 
stał się prekursorem nowożytnego utylitaryzmu. 

7 Hobbes wskazując na konieczność istnienia państwa, które będzie zapewniało porządek  
w społeczeństwie i stało na straży pokoju, stwierdza jasno, że warunki owego pokoju są prawa-
mi natury. Nie można jednak uważać tych praw za pewne odwieczne normy w duchu moral-
ności. Hobbes ma na myśli dyktat egoistycznej rozwagi. 
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Zagrożenia wynikające z przyjęcia przez młodą osobę etyki Locke’a stają 
się wyraźne, jeśli zauważy się, że – zdaniem angielskiego uczonego – „do-
bro moralne jest zgodnością naszych działań rozmyślnych z wyposażonym 
w sankcje karne prawem” (Copleston 1997, s. 141). Dopóki prawo stano-
wione pozostaje zgodne z prawem naturalnym, taki pogląd można uznać  
w dużej mierze za właściwy. Niestety, kiedy prawo ustalane przez parlamenty 
sprzeciwia się moralności, etyka Locke’a przestaje spełniać właściwą sobie rolę. 
Dochodzi bowiem do sytuacji, w której za dobro moralne może uchodzić 
zachowanie zgodne z prawem, które nie znajduje odzwierciedlenia w prawie 
naturalnym. Hume częściowo nawiązuje do etyki Locke’a. Twierdzi miano-
wicie, że działanie dobre wywołuje uczucie aprobaty, natomiast zachowanie 
naganne moralnie wzmaga odczucie dezaprobaty. W przeciwieństwie do Loc-
ke’a Hume podkreśla znaczenie uczuć w dokonywaniu rozróżnień moralnych. 
Dlatego posuwa się do stwierdzenia, że cnota jest cechą umysłu, która wy-
wołuje w człowieku odczucie aprobaty zabarwione przyjemnością (Copleston 
1997, s. 366-367). 

Życie cnotliwe młodej osoby, zdaniem Hume’a, powinno polegać na 
wybieraniu takich działań, które w swej konsekwencji spowodują zaistnienie 
przyjemnego uczucia aprobaty. Podstawowy błąd Hume’a polega zatem na 
przewartościowaniu znaczenia uczuć w ocenie moralnej ludzkich zachowań. 
Błąd ten niestety jest często powielany przez młodych ludzi, którzy odrzuca-
ją konieczność rozumowej weryfikacji własnych zachowań i ich konfrontacji 
z prawem absolutnym, a propagując ideę cnoty rozumianej jako stała dys-
pozycja do czynienia tego, co wywołuje w człowieku przyjemną aprobatę8. 
Przesadne podkreślanie znaczenia uczuć w ocenie moralnej prowadzi do ko-
lejnego zagrożenia – relatywizmu, zgodnie z zasadą, że o gustach nie powinno 
się dyskutować. Skoro zachowanie osoby wywołuje w niej pozytywne uczucie, 
to nie powinno ono być negatywnie oceniane przez innych, nawet jeśli sprze-
ciwia się ich dobru. 

Należy jednak zauważyć, że Hume zerwał z egoizmem, jako źródłem 
działań moralnych człowieka, zastąpił go sympatią (Tatarkiewicz 1978,  
s. 116). Jednocześnie myśliciel nie zaprzecza, że człowiek działa motywowany 
sympatią oceniając przydatność zachowań dla samego siebie. A zatem Hume 
dołącza do Locke’a jako drugi z prekursorów nowożytnego utylitaryzmu. Za-
chowuje przy tym społeczną orientację ludzkiego działania, w przeciwieństwie 

8 Cnota zaś wyraża stałą skłonność człowieka do czynienia tego, co zgodne z kodeksem moral-
nym (por. Reber, Reber 2005, s. 124).
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do Locke’a, podkreślającego egoistyczny motyw moralnych wyborów człowie-
ka (Copleston 1997, s. 369). 

O ile filozofia Locke’a i Hume’a przygotowała grunt pod nowożytną 
myśl utylitarną, o tyle w historii myśli europejskiej znaczącą rolę odegrała 
oświeceniowa filozofia francuska, której główne tezy jeszcze dziś przytacza się 
z powodzeniem. Głównym jej przedstawicielem był Voltaire, głoszący idee 
skrajnego racjonalizmu i naturalizmu. Wydawać się może, że jedna z zasad 
etyki opracowanej przez francuskiego filozofa – czyń to, co chciałbyś, aby inni 
tobie czynili – jest bliska moralności chrześcijańskiej. W rzeczywistości jednak 
główne zagrożenie ze strony jego filozofii leży w założeniu, że człowiek nie 
ma przed sobą innych celów niż doczesne. Koncepcja życia, która ukazuje cel 
ostateczny jako właściwe źródło ludzkich decyzji jest dla Voltaire nie do przy-
jęcia (Tatarkiewicz 1978, s. 130). Myśl Voltaire, choć podkreśla rolę sprawie-
dliwości w etyce i konieczność zniesienia cierpienia, stanowi zagrożenie dla 
młodego człowieka, który chce pozostać wierny wartościom chrześcijańskim. 
Filozofia ta jest w swych podstawach przeciwna chrześcijaństwu. Voltaire 
twierdzi, że chrześcijanie zagubili sens swojej wiary, propagują nietolerancję, 
a nawet więcej – są najbardziej nietolerancyjną z religii. A zatem kłamstwo 
stoi u podstaw filozofii Voltaire, która współcześnie jest prezentowana jako 
atrakcyjna i bliska człowiekowi (por. Drozdowicz 2006, s. 135)9. 

Młody człowiek często doświadcza problemu właściwej oceny moralnej 
swoich czynów. Ponieważ posiada już zdolność myślenia formalnego, jest  
w stanie uwzględnić większość aspektów własnego zachowania. Często jednak 
ulega ułudzie społecznej mody, to znaczy ocenia własne zachowanie przez 
pryzmat ocen dokonywanych przez bliskie mu otoczenie. A społeczność,  
w której osoba dojrzewa, niejednokrotnie przedstawia zło jako dobro, a dobro 
nazywa złem (por. Kielar-Turska 2000, s. 314-315)10. 

Zanegowanie fundamentalnych praw regulujących stosunki między 
ludźmi, zdyskredytowanie podstawowych wartości bliskich każdemu człowie-
kowi, to główne elementy filozofii, która dziś jest szczególnie popularna. Jej 
twórcą jest jeden z koryfeuszy francuskiego Oświecenia – Donatien Alphonse 
Francois de Sade, znany później jako markiz de Sade, który opracował etykę, 

9 Wymowną uwagę na ten temat zamieścił jeden ze znawców francuskiej myśli oświeceniowej: 
„Można zapytać: jak ktoś tak mało tolerancyjny wobec swoich przeciwników jak Wolter mógł 
bez najmniejszych oporów wypowiadać się o tolerancji? Nic nie wskazuje jednak na to, aby 
przeżywał w związku z tym jakieś rozterki”. 
10 Fundamentalną sprawą pozostaje ukształtowanie silnego ja. Tylko scalona tożsamość umoż-
liwia wykształcenie własnej indywidualności pośród społeczeństwa, z zachowaniem jednak na-
leżnego szacunku obowiązującym powszechnie normom moralnym. 
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będącą apologią zła. Utrzymywał, że ludzkie relacje naznaczone są ścieraniem 
się przeciwnych sobie egoistycznych interesów, stąd permanentny stan woj-
ny między ludźmi, która może być załagodzona jedynie umową społeczną. 
Sade uważał, że takie cechy jak współczucie, litość czy skromność i uczciwość 
są przeciwne ludzkiej naturze. Prawdą jest zaś to, „że to walka, konkurencja  
i nierówność są najbardziej inherentnymi cechami natury” (Stefański 2004, 
s. 244). Sade nie ogranicza się do stwierdzenia, że taka jest ludzka natura, 
ale wysławia wręcz i otacza kultem to, co większość społeczeństw uznaje za 
sprzeczne z interesem ludzkim. Jak groźna i zgubna dla młodego człowieka, 
który krystalizuje swój światopogląd, jest filozofia de Sade, niech świadczy 
stosunek francuskiego filozofa do negatywnych ludzkich zachowań. Kradzież 
nie powinna być ganiona, ponieważ od wieków ją pochwalano, zwłaszcza  
w antycznej Grecji. Co więcej, kradzież może sprzyjać rozwijaniu cnót oby-
watelskich, bowiem – jak twierdzi Sade – powinno się karać raczej ofiarę niż 
złodzieja, aby w ofierze wzbudzić większą troskliwość o zgromadzone dobro. 
Również oszustwo jest w zasadzie dobrem, ponieważ tylko pozór cnoty wy-
starcza do skutecznej realizacji egoistycznych zamierzeń. Cały świat, zdaniem 
Sade, tak czyni, a więc oszustwo i kłamstwo muszą zostać uznane za dwie za-
sady, które winny cechować każdą osobę (Stefański 2004, s. 244-245). Na ko-
niec krótkiego rozważania dotyczącego wpływu myśli de Sade na współczesny 
klimat kulturowy, należy jeszcze wspomnieć o propagowanej przez myśliciela 
rozwiązłości seksualnej11. Ponieważ o gustach się nie dyskutuje – można tutaj 
upatrywać wpływ myśli etycznej Hume’a – każda forma seksualnej aktywno-
ści człowieka jest dozwolona, należy nawet sławić życie rozpustne i dewiacje,  
a możliwy wstyd uważać za pozorną cnotę. Sade argumentuje, że ciało człowie-
ka pozostaje jego własnością i tylko on ma prawo o nim decydować. Młodość 
należy zatem wykorzystać tak, aby cielesne uciechy mogły wywołać uczucie 
rozkoszy podczas ich wspominania w czasie starości (Stefański 2004, s. 246). 
Wydaje się, że poglądy de Sade mogą być, a pewnie faktycznie są, podzielane 
przez wielu młodych ludzi, którzy sprawę życia seksualnego uważają za indy-
widualną rzeczywistość każdej osoby, która sama o niej decyduje. 

Relatywizm myśli filozoficznej, z którą styka się młody człowiek, obejmu-
je dziś także prąd myślowy w pełni opracowany przez Jeremy’ego Benthama 

11 Aby uzmysłowić jak zdegenerowana jest myśl de Sade, wystarczy przytoczyć fragment jedne-
go z jego pism: „[…] niezależnie od stanu, w jakim znajduje się kobieta, a więc czy jest panną, 
czy mężatką, czy też wdową, nie powinna mieć nigdy innego celu, innego zajęcia, innego pra-
gnienia, niż kazać się ruchać od rana do wieczora. W tym wyłącznie celu stworzyła ją natura” 
(de Sade 1990, s. 45).
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i Jamesa Milla. Utylitaryzm ze złotą regułą użyteczności wydaje się jednym  
z głównych elementów klimatu kulturowego współczesności (Copleston 1989, 
s. 15-16). Człowiek winien czynić to, co jawi mu się jako możliwe źródło 
przyjemności, które jest warunkiem szczęścia. Hedonizm etyczny twórców 
radykalizmu filozoficznego opiera się zatem na hedonizmie psychologicznym 
(Tatarkiewicz 1978, s. 199). Dobre dla człowieka jest jedynie to, co przynosi 
największe możliwe szczęście. I choć Bentham i Mill utrzymują, że każdy po-
winien myśleć o szczęściu jak największej liczby ludzi, to jednak nie potrafią 
wskazać fundamentu racjonalnego, który byłby podstawą moralności. Szczę-
ście jest bowiem tylko uczuciem, te zaś mogą być zupełnie przeciwnie odczu-
wane przez poszczególnych ludzi (Maurer 1977, s. 376-378). Wydaje się, że 
młody człowiek potrzebuje jasnego przekazu, co jest złem, a co może zostać 
nazwane dobrem. Utylitaryzm niestety nie zezwala na takie rozumowanie, po-
nieważ jest w istocie relatywizmem. Dość dyskusyjna jest teza jednej z autorek, 
która twierdzi, że „wolność, w tej teorii, polega na realizacji swoich jednostko-
wych celów, oczywiście o tyle, o ile nie naruszają one celów pozostałych osób” 
(Probucka 1999, s. 78). Należy bowiem zauważyć, że większość utylitarystów 
dobro moralne upatrywała w egoistycznej korzyści pojedynczego człowieka, 
nawet jeśli społeczeństwo również na danym działaniu zyskiwało. Wolność 
zatem człowieka pozostawała na usługach dążności do zapewnienia sobie in-
dywidualnego szczęścia12. 

Zatrzymując się na czasach radykalizmu filozoficznego w rozważaniach 
na temat możliwych negatywnych wpływów prądów relatywistycznych, moż-
na by dojść do przekonania, że filozofia współczesna nie wypracowała wła-
snych rozstrzygnięć. Pogląd taki jest mylny. Wystarczy bowiem wskazać myśl 
Petera Singera, aby zorientować się, że relatywizm jest przez wielu myślicieli 
bezkrytycznie przyjmowany lub też przyjmowany skrycie pod pozorem kry-
tycznego namysłu. Singer postrzega ewolucję jako konkurencję między ge-
nami i jednostkami, względnie małymi grupami. Uważa, że wojny są wręcz 
naturalnym elementem ludzkiej natury, a zdolność do ich organizacji jest star-
sza niż ludzka tożsamość (Singer 2006, s. 127-128). Właśnie na takim rozu-
mowaniu Singer doszedł do przekonania, że nie ma nic moralnie nagannego 
w mordowaniu nienarodzonych dzieci czy eutanazji.

12 Syn Jamesa Milla, John Stuart Mill, który rozwinął teorię utylitaryzmu, przebudowując ją 
jednak zgodnie ze swoim zamysłem, czyni dość znamienną uwagę: „zadaniem cnoty jest – we-
dług etyki utylitarystycznej – pomnażanie szczęścia. Poza wyjątkami (których jest nie więcej niż 
jeden na tysiąc) tylko niektórzy ludzie mają możność dokonywać tego na wielką skalę i stawać 
się tym samym społecznymi dobroczyńcami. Jedynie w tego rodzaju sytuacjach żądamy od 
kogoś, by liczył się z powszechną użytecznością” (Mill 2005, s.26).
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Relatywizm jest z pewnością znaczącym zagrożeniem dla młodej oso-
by. Brak możliwości odniesienia swojego życia do stałych wartości sprzeciwia 
się krystalizacji silnego ja. Młody człowiek potrzebuje stałych fundamentów, 
zakorzenionych w prawie absolutnym i klimacie kulturowym. Niestety dzi-
siejszy świat cechuje się płynnością, o której wspomina Z. Bauman13. Osoba 
dojrzewająca musi sama odnaleźć sens własnego życia, uzasadnić podejmowa-
ne przez siebie wybory. Pomocna w tym może być z pewnością religia. 

KRYZYS PRAWDY

Pojęcie prawdy towarzyszy człowiekowi od momentu, w którym zysku-
je on świadomość. Oczywiście takiemu ujęciu można zarzucić uproszczenie. 
Powszechnie bowiem wiadomo, że nawet osoba nieświadoma żyje w świecie, 
który przyjmuje istnienie prawdy. Niestety prawda, jak się okazuje, nie przez 
wszystkich ludzi jest rozumiana jednakowo. Innymi słowy – prawda staje 
się pojęciem wieloznacznym, a więc odnoszonym do różnych rzeczywistości.  
Z całą pewnością można przyjąć, iż kryzys prawdy jest jednym z przejawów 
zagubienia moralnego dojrzewającej osoby. 

Rozpatrywanie zagadnienia kryzysu prawdy nie może nie zostać poprze-
dzone krótkim studium dotyczącym rozumienia prawdy w dziejach ludzkości. 
Starożytny Filozof nie pokusił się o szczegółową analizę pojęcia prawdy, acz-
kolwiek zasugerował w sposób dość wyraźny, że prawda jest po prostu tym, co 
faktycznie jest. Prawda więc to stwierdzenie faktu istnienia czegoś, co faktycz-
nie jest. Kłamcą jest zatem ten, kto utrzymuje, że coś jest, jeśli tego nie ma. 
Choć taki sposób wyjaśnienia zagadnienia prawdy może wydawać się mało 
przekonujący, to jednak należy zaznaczyć, że dość często dochodzi obecnie do 
prób prezentacji zdarzeń, która odbiega od faktycznego stanu rzeczy14. 

Ważną wskazówkę dla ludzi dojrzewających zostawił Arystoteles doko-
nując we władzach człowieka rozróżnienia na rozum teoretyczny i praktyczny. 
Ten pierwszy ma za zadanie poznawanie prawdy dla niej samej, natomiast 
drugi poznaje prawdę w celach praktycznych, bacząc na to, aby temu pozna-
waniu towarzyszyła roztropność (Copleston 2004, s. 297-298). Wydaje się 
więc, że filozof ze Stagiry zwraca uwagę na konieczność poszukiwania prawdy 

13 Analiza tzw. płynnej nowoczesności (por. Bauman 2006).
14 Przypuszcza się, że niemożność dojścia do prawdy nie wynika z niedoskonałych narzędzi 
poznawczych, ale raczej jest skutkiem ułomnego języka. Trzeba bowiem przyznać, że „repre-
zentacje” mają swe znaczenia, jak również odniesienia, do czegoś co istnieje bądź też nie. Należy 
jednak przyjąć, że niedoskonałości języka nie mogą usprawiedliwić człowieka, który nie poszu-
kuje prawdy (por. Putnam 1991, s. 1-18).
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z uwzględnieniem jednak postulatu roztropności, aby prawda służyła człowie-
kowi, a nie wyniszczała jego człowieczeństwo. W stwierdzeniu „to nie dlatego 
jesteś biały, iż myślimy w sposób prawdziwy, że ty jesteś biały, lecz ponieważ 
jesteś biały my, stwierdzając to, mówimy prawdę” (Arystoteles 1983, s. 238). 
Filozof sugeruje, że istnieje pokusa kreowania prawdy, która w rzeczywisto-
ści nią nie jest. W prawdzie chodzi bowiem o rzeczywistą zgodność między 
przedmiotem poznawanym, a tym, co jest orzekane o tym przedmiocie. Nie 
można zatem za prawdę uznać czegoś, co jest przedstawiane jako inne niż 
faktycznie (realnie) istniejące. 

Współczesna kultura stara się jednak nierzadko przedstawiać rzeczy in-
nymi niż one są (por. Anzenbacher, 2003, s. 223)15. Ukazywanie aborcji jako 
pozbycie się kłopotu lub też próba odmówienia dziecku nienarodzonemu 
godności człowieka stanowi fałsz poznawczy, bowiem prawdę ontyczną – rze-
czywistość rzeczy samej – odrzuca się i przechodzi do ukazywania jej inaczej 
niż ona istnieje (Krokos 2000, s. 15-16). Koncepcja prawdy opracowana 
przez Arystotelesa, a wcześniej zasygnalizowana przez Platona, jest powszech-
nie określana mianem klasycznej definicji prawdy. Skorzystał z niej Tomasz 
z Akwinu. Twórca filozofii Kościoła wyróżnił właściwie trzy rodzaje prawdy. 
Logicznie coś jest prawdziwe, jeśli wskazuje na prawdę, prowadzi do niej, na-
tomiast metafizycznie jest prawdziwe to, co jest. Największe jednak znaczenie 
w życiu młodej osoby odgrywa prawda w sensie teoriopoznawczym. Zdaniem 
Akwinaty veritas est adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus di-
cit esse, quod est, et non esse, quod non est (S. T. Aquinatis 1999, s. 24-25) 
[prawda jest zgodnością intelektu i rzeczy, kiedy to intelekt orzeka, że coś 
jest i faktycznie to coś jest, lub że coś nie jest, i faktycznie nie jest – uzupeł-
nienie autora], przez co wpisuje się on w nurt rozważań na temat prawdy 
prowadzonych przez Arystotelesa. Prawda jest więc zgodnością między po-
znaniem a rzeczą, której ono dotyczy. Niestety choć pozornie taka definicja 
wydaje się do przyjęcia, spotka się z wieloma zarzutami, które często wynikają 
z obserwacji rzeczywistych zachowań ludzi. Przede wszystkim zauważa się, że 

„używanie pojęcia prawdy w sensie klasycznym na terenie języka potocznego 
doprowadza do antynomii” (Stępień 1971, s. 69). Dlatego proponuje się inne, 
nieklasyczne ujęcia prawdy, spośród których dwie odgrywają znaczącą rolę  

15 Nawet gdyby stać na stanowisku racjonalizmu krytycznego, czyli założyć, że prawdy nie 
można osiągnąć definitywnie, lecz jedynie w pewnym przybliżeniu, to należy przyznać, że nie 
usprawiedliwia to przedstawiania rzeczy inaczej, niż one się jawią człowiekowi. Czym innym 
jest bowiem trudność w pełnym poznaniu prawdy – ludzka ułomność narzędzi poznawczych – 
a czym innym świadome wprowadzenie drugiego w błąd. 
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w oglądzie świata. Trzeba wymienić koherencyjną oraz pragmatystyczną 
definicję prawdy. Pierwsza polega na zgodności myśli między sobą, z za-
strzeżeniem jednak konieczności zachowania niesprzeczności wewnętrznej 

„uświadamianych” teorii oraz niesprzeczności z danymi empirycznymi. Takie 
rozumienie prawdy może budzić wątpliwości ze strony osób wierzących, nie 
sposób bowiem wykazać na gruncie empirii prawdziwości objawienia (Szczu-
rek 2003, s. 114-115). 

W kulturze, która przyjmuje za prawdziwe jedynie sądy niesprzeczne  
z danymi empirycznymi, nie ma miejsca na duchowy rozwój człowieka.  
W ten sposób dochodzi się do promocji jedynie tego, co doświadczalne, zmy-
słowe, cielesne. Kult „naukowości” jest właśnie przejawem współczesnego 
kryzysu prawdy. Za prawdziwe uważa się bowiem jedynie to, co jest wery-
fikowalne w doświadczeniu, dlatego wszelka aktywność duchowa człowieka 
wystawiana jest na ośmieszenie. Prowadzi to ostatecznie do zanegowania fun-
damentalnej prawdy o człowieku jako bytu cielesno-duchowego, poszukują-
cego prawdy absolutnej, ta zaś nie zawsze musi podlegać kryteriom jedynie 
ludzkiej logiki. 

Choć koherencyjna definicja prawdy jest obecna w życiu społeczeństw, to 
jednak głównym zagrożeniem dla rozwoju młodej osoby pozostaje zetknięcie 
się z pragmatystyczną definicją prawdy. Jej twórcą, czy też może wyrazicielem 

– gdyż poglądy te były żywe dużo wcześniej – jest W. James, który za praw-
dę uznawał jedynie to, co w praktycznym działaniu okazywało się skutecz-
ne (Stępień 1971 s. 70-71). A zatem sąd jest prawdziwy, jeśli jego realizacja  
w praktyce okaże się użyteczna. Prawdziwość nie należy zatem do kategorii po-
znania, ale jawi się jako wskaźnik użyteczności16. W kulturze, która przyjmuje 
takie rozumienie prawdy, chrześcijańska moralność traci rację bytu, ponieważ 
przykazanie miłości bliźniego w wielu sytuacjach zobowiązuje człowieka do 
zachowania, które nie przynosi mu korzyści, co więcej – pozbawia go nierzad-
ko określonych dóbr, jak na przykład jałmużna ofiarowana potrzebującemu 
(Fromm 1996, s. 16). Zarysowanie podstawowych definicji prawdy pozwala 
stwierdzić, że klasyczna definicja coraz częściej ustępuje miejsca pragmaty-
stycznej. Nie można jednak sądzić, że zagubienie moralne młodzieży byłoby 
mniejsze, gdyby nie istniał pluralizm myśli, pluralizm prawd. Ludzkie pozna-
nie dotyczy bowiem zawsze jedynie pewnego aspektu rzeczywistości, człowiek 

16 As for the subjectivistic tendency it is noted that James’ theory of truth is subjective. Truth 
is what I perceive as true. He abandons the objectivity of truth, that is the veritas in se. (…) 
Arriving at this subjectivistic point of view, James’ theory of truth is just a sort of truth namely, 
to take the expression of David Weissman, true to oneself: I’m true to myself, you are true to 
yourself, we are true to ourselves (Montolalu, Romae 1995, s. 177).
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poznaje przedmiot tylko w określonym aspekcie jego bogactwa (Krokos 2000, 
s. 32-33). Wynika to stąd, że człowiek nie jest Bogiem, nie potrafi poznać  
w pełni rzeczywistości, która go otacza, a która nie jest jego dziełem, w tym 
znaczeniu, że człowiek tworzy tylko z tego, co już zastał na ziemi17. Kryzys 
prawdy jest w zasadzie chęcią tworzenia przez człowieka świata, który nie 
istnieje, bowiem za prawdę uważa on to, co nią nie jest, jako prawdziwe  
i godne chcenia uznaje te zachowania, które przynoszą mu bezpośrednią ko-
rzyść. Człowiek zaś rozwija się jedynie wtedy, kiedy poszukuje prawdy, nie zaś 
jej substytutu. Karol Wojtyła rozpatrując problem prawdy i jej poszukiwa-
nia stwierdza, że kultura ludzka rozwija się dzięki myśleniu, które warunkuje 
rozwój społeczeństw. Zastrzega jednak, że nie jest tak, iż „człowiek myśląc 
stwarza jakiś świat pojęć i sądów odbiegających od rzeczywistości, od niej 
niezależnych” (Wojtyła 1961, s. 670), inaczej myślenie człowieka skazane by-
łoby na zamknięcie w sferze intelektualnych poruszeń, nie miałoby zdolności 
przemiany świata. 

Możliwość niezależności w kreowaniu świata jest pokusą, której wielu 
młodych ludzi nie potrafi się oprzeć. Pragnienie wyrażenia siebie w świecie 
stanowi element charakterystyczny wieku dojrzewania, a możność nieskrę-
powanego działania, które jest pochodną myślenia, przedstawia się jako 
atrakcyjna i alternatywna wobec koncepcji, w której człowiek winien działać 
zgodnie ze swoim powołaniem i w granicach określonych przez prawdę ab-
solutną. Kryzys zatem prawdy, który staje się obecny w życiu młodego czło-
wieka, może przybrać dwa oblicza, wymiary dość komplementarne. Z jednej 
strony podstawowym zagrożeniem dla osoby dojrzewającej jest powszechna 
atmosfera ateizmu, a przynajmniej zlaicyzowania kultury18. Z drugiej strony 
kryzys uwidacznia się w powszechnym kłamstwie, zwłaszcza w środkach spo-
łecznego przekazu.

Okres dojrzewania jest czasem kształtowania właściwej relacji do rze-
czywistości transcendentnej. Wtedy to młody człowiek internalizuje prawdy 
wiary, które wcześniej mogły być przyjmowane dość bezkrytycznie (Gurdycka 
1991, s. 53). Z jednej strony czas dorastania umożliwia budowanie dojrzałej 

17 Starożytny znawca dziejów myśli filozoficznej przywołuje osobę Pitagorasa, który – według 
relacji przekazanej przez Heraklidesa z Pontu w „O zmarłej” – stwierdził, że nikt oprócz boga 
nie jest mądry, żaden człowiek nie może osiągnąć tej mądrości, która przynależy bogu.
18 Religie są często traktowane jako abstrakcyjne utopie, wprawdzie potrzebne do szczęśliwego 
życia człowieka, ale pozbawione ostatecznej racji. Ernest Bloch chrześcijaństwo uznaje za jedną 
z takich utopii – abstrakcyjną podobnie jak komunizm, tyle że ten nazywany jest utopią kon-
kretną. Obie są konieczne, ponieważ pozwalają przemieniać świat, przynosząc nadzieję lepsze-
go jutra. Ideologia pozbawiona utopijnych marzeń zatrzymuje świat w rozwoju (por. Neusch 
1980, s. 224-229).
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tożsamości chrześcijańskiej, z drugiej może sprzyjać oddalaniu się człowieka 
od wiary i Kościoła. Kult rozumu odrzucający istnienie prawd mistycznych 
rozpowszechnił się w kulturze europejskiej, wyznaczając pewien trend myślo-
wy, który znajduje swe spełnienie w agnostycyzmie ateistycznym. Twierdzi 
się, że jeśli coś nie jest możliwe do poznania dzięki metodom naukowym (po-
zytywistycznym), to nie istnieje (Szczurek 2003, s. 76-77). Oczywistą konse-
kwencją takiego stanowiska jest odrzucenie Boga, który nie podlega takiemu 
poznaniu. Należy zauważyć, że pozornie kult rozumu winien być sposobem 
wyjścia z kryzysu prawdy. Dążenie do odkrycia fundamentalnych prawd jest 
bowiem zadaniem każdego człowieka i docenianie roli intelektualnej refleksji 
nad światem i samą osobą ludzką nie może stać się przedmiotem krytyki. Nie-
stety współcześnie, zadanie odkrywania prawdy traktuje się instrumentalnie  
i utylitarystycznie, uznaje się jedynie rzeczywistości, które nie wymagają wy-
siłku i przemiany siebie (Wojtyła 1957, s. 7).

Młody człowiek przeżywa liczne problemy wynikające z dojrzewania 
społecznego, emocjonalnego, intelektualnego czy też seksualnego. Przed oso-
bą dojrzewającą może się pojawić pokusa, aby – zauważywszy trud towarzyszą-
cy przemianie świata – odizolować się od społeczeństwa. Alienacja sprzeciwia 
się prawdzie o relacyjnej naturze człowieka (Schaff 1999, s. 170-181). Nie 
jest to jednak jedyne zagrożenie dla młodej osoby. Kultura globalizacji, choć 
może przyczynić się do rozwoju dorastających ludzi, zawężona zostaje czę-
sto do wymiany dóbr materialnych, sugerując niejako, że duchowa łączność  
i wspólnota doświadczenia metafizycznego straciła rację bytu (por. Clair 2009, 
s. 47-48)19. Myśl kulturalna globalizacji przyjmuje nierzadko postać totali-
zmu, w którym autonomia jednostki zostaje stłamszona przez powszechnie 
obowiązujący „wzór” (Benedykt XVI 2009, CiV 53). Staje się zatem jasne, że 
młody człowiek staje w obliczu dwóch wielkich wyzwań dotyczących praw-
dy – zagrożenia alienacją oraz popadnięcia w oderwaną od odwiecznych praw 
natury – kulturę totalną. Bogate doświadczenie interakcji, zwłaszcza wirtu-
alnej, dojrzewających osób dokonuje się na tle powszechnego „produkowa-
nia” prawdy (Benedykt XVI 2009, CiV 52). Kryzys prawdy, jak zauważono 
wcześniej, przebiega równolegle w postaciach ateistycznej koncepcji życia, 
związanej z nią zlaicyzowanej kultury oraz kłamstwa, które jest szczególnie 

19 W handlowym społeczeństwie początków XXI wieku zwykło się wykorzystywać nazwę dzie-
ła w sprzedaży nic nieznaczących produktów przemysłowych. A myśleliśmy, że dzieło pozostaje 
chronione z samej swej natury – natury dzieła ducha, dzieła jedynego i wyjątkowego, tak jak 
istota ludzka podlegająca principium individuationis. Tymczasem Vermeera i jego „Mleczarkę” 
wykorzystuje się do reklamy jogurtów, zaś autoportret van Gogha do reklamy przemysłowych 
barwników. 
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niszczycielskie, jeśli się je przekazuje za pomocą środków społecznego prze-
kazu (por. Dobosz 2008, s. 59-60.)20. Młody człowiek nie zawsze jest zdolny 
do racjonalnej weryfikacji informacji, którymi – dzięki szybkości wymiany 
wiadomości – bywa przytłaczany. 

ABSOLUTYZACJA WOLNOŚCI 

Dojrzałość człowieka zależy nie tylko od wyznawanych wartości, ale tak-
że od umiejętności właściwego korzystania z wolności. Młodzież szczególnie 
narażona jest na bezrefleksyjne używanie tego fundamentalnego elementu 
osoby. Człowiek osiąga pełnię sensu działając w sposób wolny. Dotyczy to 
zarówno działalności fizycznej jak i duchowej. Niestety wolność część mło-
dych chce rozumieć magicznie, jako pewien ideał bycia wolnym w pełni. Jest 
to myślenie, którego korzenie sięgają filozofii relatywistycznej, która podkre-
śla dowolność ludzkiego postępowania, nie zaś wolność. Rzeczywista wol-
ność polega na władzy, „dzięki której przy zaistnieniu wszystkich warunków 
niezbędnych do działania człowiek może do tego działania przystąpić lub się 
od niego powstrzymać, może też to działanie podjąć w taki lub inny sposób” 
(Valverde 1998, s. 245). Stwierdzenie to odpowiada doświadczeniu ludzkości, 
mimo że na przykład marksiści wykazywali determinizm w działaniu człowie-
ka, a wolność nazywali „uświadomioną koniecznością”. 

Młody człowiek często doświadcza pewnej konieczności, którą uważa za 
brak wolności. Posprzątanie pokoju, przygotowanie kolacji, odrobienie lekcji 
należą do tych zadań, które powinny być wykonane, ponieważ służą dobru. 
Jedyną miarą wolności jest dobro człowieka, dlatego wolność dokonuje się 
wobec miłości. „Wolny czyn jest główną formą realizowania się mojego wła-
snego ja, mojego osobowego bytu” (Guardini 1995, s. 19). Człowiek dojrzały 
nie dlatego jest osobą, że działa w sposób wolny, ale jest wolny, gdyż został po-
wołany do życia jako osoba z potencjalnością wolności. Mimo tego młodzież 
często zamyka się na tę możność, której aktualizacja warunkuje osiągnięcie 
dojrzałości (por. Valverde 1998, s. 257-258)21. 

20 Prawo prasowe wprawdzie nakłada na dziennikarza obowiązek rzetelności i staranności za-
wodowej, jednak wydawca tytułu często niejako zezwala podwładnym na łamanie tego zalece-
nia ustawodawcy. Szczególny niepokój musi to budzić w sytuacji, kiedy w takiej atmosferze 

– nieposzanowania prawa – pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywa młoda osoba. 
21 Stąd tez podział na akty człowieka (actus hominis) oraz akty ludzkie (actus humani). Czło-
wiek niestety ulega popędom, działa pod wpływem namiętności, emocji, wykształca w sobie 
pewne nawyki. Choć jest w nim obecny element wolności, to jednak czasem działa on bez 
należytej refleksji, przez co działania osoby nie stają się ludzkie, choć pozostają czynami czło-
wieka – podmiotu. 
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Zanim omówione zostanie szczegółowo zagadnienie absolutyzacji wol-
ności, warto określić główne tezy stanowiska przeciwnego. Marksiści odma-
wiali człowiekowi wolności, co było jednak skutkiem przyjęcia materializmu 
za podstawę rozwoju świata. Wolności człowieka zaprzeczali jednak i tacy  
filozofowie jak Levi-Strauss czy M. Foucault, którzy traktowali ją jedynie jako 
złudzenie, podczas gdy w rzeczywistości każdy czyn zależy od nieuświadomio-
nych struktur natury (Valverde 1998, s. 248). Stąd tez twierdzenia Freuda  
i jego następców, którzy nieświadomość i podświadomość uznawali za takie 
struktury. Osoba według nich, funkcjonuje w oparciu o pewne konieczno-
ści, które nie zawsze zostają uświadomione. Człowiek więc zasadniczo nie 
różni się od innych stworzeń, które także działają zgodnie ze swą biologią 

– koniecznością.
Choć koncepcja deterministyczna należy do fałszywej wizji człowie-

czeństwa i ujęcia ludzkiej wolności, to jednak zawiera w sobie pewien blask 
prawdy. Jak stwierdza Guardini „podziwu i pożałowania godne, jak dalece 
człowiek może zrezygnować z wolnej egzystencji, uchylić się od niej, ograni-
czyć tylko do pewnych psychicznych, biologicznych czy społecznych popę-
dów” (Valverde 1995, s. 25). To, że człowiek może tak dalece zrezygnować ze 
swej osobowej natury, nie przekreśla jednak wolności jako elementu konsty-
tutywnego każdej osoby. Zaprzeczenie wolności wydaje się jednak mniejszym 
zagrożeniem dla rozwoju młodej osoby, niż podkreślanie, że człowiek może 
wszystko. Innymi słowy wolność nie zależy od dobra, ale od człowieka. Abso-
lutystycznie rozumiana wolność wprost wynika z przyjętej koncepcji prawdy. 
Jeśli bowiem młoda osoba wyznaje, że prawdziwe jest to, co zgodne z jego 
odczuciem lub też refleksją intelektualną, wówczas nie istnieje żadna norma 
obiektywna, która reguluje określone zachowania człowieka22. Dlatego Sartre 
mógł stwierdzić, że jeśli Bóg istnieje, to człowiek nie posiada wolności, bo-
wiem są wartości, do których należy dążyć i nimi w życiu się kierować. Przy-
jęcie lub odrzucenie Boga – sąd rozumu – decyduje więc o wolności bądź też 
nie człowieka (Valverde 1998, s. 249). 

Absolutyzacja wolności postrzegana jest przez niektórych współczesnych 
myślicieli jako konieczny element w procesie wychowania szkolnego mło-
dzieży. J. Habermas twierdzi, że człowiek młody pozostaje zniewolony wy-
kształconym przez instytucje społeczne systemem, który polega na sztywności 

22 Fatalną pomyłką Nietzschego i pragmatystów było twierdzenie, że prawdą jest tylko to, co 
przynosi korzyść życiu. Gdyby tak było, wówczas każda korzystna dla życia idea musiałaby być 
prawdziwa, zaś każda szkodliwa – nieprawdziwa. Tym samym prawda zostałaby podporządko-
wana życiu, co zniszczyłoby jej najistotniejszy sens. (Guardini 1995, s. 43).
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programu nauczania, kontroli społecznej zachowania, a także określonej re-
presyjności (Michalik-Surówka 2001, s. 59). Proponuje w zamian taką prze-
budowę społecznych struktur, które podkreślałyby wolność jednostki, nie 
zaś określonego konglomeratu społecznego. Chodzi więc o indywidualność  
i autonomię młodej osoby, która niejako pozbawiona zostaje społecznej kon-
troli. Łączność ze społeczeństwem, zdaniem Habermasa, zapewni wspólnota 
języka, wolność zaś zrealizuje się w indywidualizacji, która oznacza „wzrasta-
jącą niezależność wobec systemów społecznych” (Michalik-Surówka 2001,  
s. 59). Współcześnie koncepcja Habermasa ma wielu zwolenników. Znaj-
duje również uzasadnienie w myśli E. Fromma, który zauważył, że jedynym 
produktywnym działaniem człowieka jest tylko to, które wynika z wewnętrz-
nej potrzeby i przekonania. „Wszelka inna aktywność będąca wynikiem ze-
wnętrznego lub wewnętrznego przymusu jest dla człowieka nieproduktywna” 
(Gizbert-Studnicka 2001, s. 79).

Absolutyzacja wolności polegająca na samokształtowaniu siebie, odrzu-
caniu autorytetów, negowaniu norm życia społecznego sprawia, że młody 
człowiek wolność postrzega jako wartość niezwiązaną z celowością, a więc 
skierowaniem jej na dobro. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, a zatem 
będący w ścisłej fazie rozwoju psychospołecznego, stwierdzili, że wolność 
polega na: przerwie między lekcjami, możliwości spotkania się z kolegami, 
dniach przerwy od nauki, braku konieczności zmiany obuwia, tak zwanych 
luźnych lekcjach, między innymi religii, możliwość nieuczenia się czy patrze-
nia w okno (Kościelniak 2001, s. 209). Młodzież właściwie nie dostrzega wol-
ności w prawie do uczenia się, zdobywania wiedzy, konfrontacji własnej my-
śli z refleksją pedagoga. Wolność polega raczej na negatywnym stosunku do 
obowiązku szkolnego i zachowaniach, które nie są związane z przyswajaniem 
nowej wiedzy. Jak fałszywa jest to idea wolności, ilustruje fakt wskazywania 
przez uczniów obszarów braku wolności. Noszenie identyfikatorów w szkole, 
zakaz palenia, dyscyplina, prace domowe, sprawdziany, uważanie podczas lek-
cji czy posłuszeństwo wobec nauczyciela stanowią wyraz ograniczenia ucznia, 
który – według nich samych – nie może wówczas korzystać z wolności (Ko-
ścielniak 2001, s. 208-209). Przymusem więc a nie realizacją wolności nazywa 
się obowiązki, które wpisane są w naturę każdej osoby. Należy zasygnalizować, 
że czyn można określić wolnym, jeśli autonomiczną zdolnością człowieka na-
stępuje aktualizacja możności zawarta w określonej sytuacji (Guardini 1995, 
s. 101). Można odnieść wrażenie, które jednak jest faktycznym odbiciem rze-
czywistości, że człowiek młody swą wolność postrzega w możliwości buntu 
wobec norm przyjmowanych powszechnie w społeczności. Nie tylko bowiem 
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negatywny stosunek do edukacji stanowi przejaw nieumiejętnego korzystania 
z wolności, ale także niezdolność do poszanowania prawa własności. W pra-
wie tym aktualizuje się wolność człowieka do przekształcania świata i czerpa-
nia z tego korzyści, które umożliwiają egzystencję ziemską (Pipes 2000, s. 15). 

Problem narastającej przestępczości wśród młodzieży stanowi ostateczny 
wyraz niemożności korzystania z wolności w sposób rozumny. Żaden człowiek 
nie jest predestynowany do życia sprzeciwiającemu się prawu i poza prawem. 
Być może wpływ na doświadczenie wolności przez osoby dojrzewające wy-
wierają w znacznym stopniu gry, zazwyczaj brutalne i przesycone motywami 
pornograficznymi (Ulfik-Jaworska 2005, s. 73). Trzeba również wspomnieć  
o izolacji młodych i ignorowaniu ich problemów przez rodziców oraz rówie-
śników, o łamaniu prawa przez ludzi, których młody człowiek darzy autoryte-
tem, o braku konsekwencji w wychowaniu młodzieży, wreszcie o zaburzeniach 
psychicznych, które w znaczący sposób kształtują dojrzewanie osób młodych 
do wolności. Zakładanie nieformalnych grup o charakterze chuligańskim,  
a czasem wprost przestępczym świadczy nie tylko o permanentnym niedo-
stosowaniu społecznym młodych osób, ale także o lekceważeniu nakazu po-
szukiwania sensu życia (Balthasar 2007, s. 140). Gangi umożliwiają młodym, 
którzy nie doświadczyli emocjonalnego oparcia w rodzinie i najbliższych, do-
starczenie pozytywnego uczucia i estymy. Ich członkowie przejawiają zazwy-
czaj „ambiwalentny system wartości, bardziej złożone i kontrastowe normy 
zachowań” (Urban 1997, s. 52). Grupa przestępcza stanowi dla młodej osoby, 
która nie doznała pozytywnego kontaktu i uczuć ze strony rodziny, przestrzeń 
kompensacji, w której realizuje zamierzenia przestępcze. Warto zauważyć, że 
funkcjonowanie w gangu wynika z podzielania wspólnych dążeń przez wszyst-
kich jego członków, a zatem istnieje korelacja między przyjaźnią a postawami, 
które są scalane przez jednakowe przekonania (Urban 1997, s. 52). 

Przestępczość, jest niejako logiczną konsekwencją niedojrzałej postawy 
wobec wolności i nieumiejętności realizacji wartości moralnych. Młodociani 
przestępcy wolność uważają za możność czynienia wszystkiego, dlatego też 
wartościami dla nich pozostają konsumpcja, przebiegłość w postępowaniu 
oraz negatywny stosunek do pracy (Bielicki 1995, s. 128). Jak wynika z badań, 
postawa taka niestety charakteryzuje się utrwaloną tendencją, a zatem młody 
człowiek będący członkiem grupy przestępczej niejako dodatkowo ogranicza 
przestrzeń własnej wolności. Trzeba stwierdzić, że chociaż dla młodej osoby 
gang może stanowić miejsce samorealizacji, to faktycznie przyczynia się on do 
erozji systemu wartościującego i odziera człowieka z godności (Bielicki 1995, 
s. 138-140). 
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PODSUMOWANIE

Błędne rozumienie prawdy, niewłaściwy lub wrogi stosunek do 
odwiecznych reguł i absolutyzowanie wolności – na tym przede wszyst-
kim polega kryzys wartości współczesnej młodzieży. Zanegowanie fun-
damentalnych prawd o człowieku sprawiło, że w sytuacji kryzysowej, 
jaką jest okres dojrzewania, młodzież wykształciła w sobie błędną wizję 
człowieczeństwa. Prawda okazuje się czymś względnym, relatywnym, 
nie istnieje nic stałego i pewnego. W niniejszej pracy poddano analizie 
sytuację doświadczeń osób dojrzewających, pomijając problemy typo-
we dla innych grup wiekowych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnie-
niu kryzysu religijnego. Niechęć wobec praktyk duchowych, rezygnacja  
z lekcji religii, użytecznościowe traktowanie sakramentu bierzmowania 
jako przepustki do sakramentu małżeństwa wskazują nie tyle na lekce-
ważący stosunek do Kościoła, ile raczej na odrzucenie jednej z podsta-
wowych potrzeb człowieka – religijności. Zasygnalizowano destrukcyj-
ny wpływ filozofii relatywistycznych, w których podstawowymi tezami 
są relatywizm etyczny i wolność absolutna. Wprawdzie młodzież rzad-
ko czytuje dzieła myślicieli, jednak w praktyce życia doświadcza tego, 
do czego pewna część filozofów wzywa. Negatywnie zatem oceniono 
do dziś aktualny wpływ kierunków relatywistycznych, które wywiera-
ją piętno na współczesnego człowieka. Płynność – żeby użyć terminu 
ukutego przez Zygmunta Baumana – określa dzisiejszy świat i procesy 
w nim zachodzące. Ten brak stałego fundamentu powoduje, że młodzi 
ludzie często nie potrafią odnaleźć sensu życia, brak tego jak wykazano 
w niniejszym artykule prowadzi do postępującej wciąż laicyzacji. 
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THE INFLUENCE OF RELATIVISTIC PHILOSOPHIES 
AND THE CRISIS OF ETHICAL VALUES AS CAUSES  

OF SECULARIZATION OF CONTEMPORARY YOUTH

Abstract: The article provides the characteristics of adolescence in the context 
of threats affecting the cognitive processes of young people. The most signifi-
cant manifestations of religious crisis were indicated. The concepts of forming 
worldview and searching for the meaning of life. The causes of the religious 
crisis were analyzed and evaluated. The influence of relativistic philosophies 
on functioning of youth both in personal and social dimension was described. 
The dangers stemming from the often misunderstood and thus uncritically 
accepted teachings of thinkers are defined. Next, the crisis of truth was pre-
sented as one of the basic manifestations of moral confusion, the consequence 
of which is secularization. Young people experience numerous problems re-
sulting from social, emotional, intellectual or sexual maturation. Finally, the 
problem of the absolutisation of freedom was discussed. This freedom, not 
limited in any way, often leads to dramatic situations.

Keywords: youth, contemporary youth, ethical values, relativistic philoso-
phies, teenagers secularization, faith and hope, religion, meaning of life, moral 
confusion, puberty.
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UNIWERSYTET OPOLSKI

TŁO PRZEOBRAŻEŃ 
PARADYGMATU ZWIĄZANEGO 
Z PODEJŚCIEM DO AUTYZMU

Streszczenie: Każdego dnia jakaś osoba na świecie dostaje informację o tym, 
że ma autyzm, lub ktoś z bliskich jej osób, najczęściej dziecko, przejawia symp-
tomy związane ze spektrum autyzmu. Przez lata owe zaburzenie rozwojowe, 
które dzisiaj określamy mianem autyzmu mylone było z innymi poważniejszy-
mi przypadkami chorobowymi. Dawniej nie dawano takim osobom żadnych 
pozytywnych rokowań ani propozycji rozwoju. Tło przeobrażeń wzorców 
związanych z podejściem do osób dotkniętych autyzmem ulegało stopniowo 
zmianom. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i specjalizowania się uczo-
nych w węższych tematach badawczych doszło do rozróżnienia tego zaburzenia 
od innych schorzeń i chorób. W ramach diagnozy autyzmu powstawały różne 
teorie i idee mające na celu podjęcie terapii i znalezienie przyczyny występo-
wania takich zachowań. Nie wszystkie koncepcje okazały się słuszne. Przeobra-
żenia paradygmatu i konstruowanie narzędzi pomagających w procesie rewali-
dacyjnym umożliwiło znaczące przesunięcia, a co za tym idzie zmiany w życiu 
autystów, które można obserwować do dziś. Celem artykułu jest przedstawie-
nie zmian i przeobrażeń, które miały miejsce na przestrzeni dziejów odnośnie 
rozumienia autyzmu. Zarówno chodzi o podejście do pedagogiki specjalnej 
jako do swoistego rodzaju metapedagogiki, czy też pedagogiki krytycznej, jak  
i do postrzegania godności osoby w zmieniających się warunkach historycznych.

Słowa kluczowe: autyzm, zmiana paradygmatu, godność osoby, 
metapedagogika

WPROWADZENIE

Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni 
są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy ludzie z autyzmem roz-
paczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną 
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stronę życia. Życie w autyzmie jest kiepskim przygotowaniem do życia 
w świecie bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła wiele pułapek, w które 
można wpaść. Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą; są w tym mistrza-
mi (Kość-Ryżko 2013, s. 7).

Nie ma na świecie dwojga takich samych osób, różnimy się od siebie ce-
chami charakteru, podejściem do życia, ale także możliwością obecności i re-
lacji z innymi. Osoby dotknięte autyzmem w przeszłości nie miały możliwości 
zaistnienia jako odrębne byty wraz ze swoim niepowtarzalnym potencjałem, 
zdolnościami i możliwościami współtworzenia społeczeństwa.

Transformacja poglądów, założeń, idei tworzących obraz pedagogiczny  
i kliniczny człowieka autysty ulegała przemianom w ramach paradygmatu 
dziedziny, w której zaistniała.

Pedagogika specjalna jest rzeczywistością teoretyczno-praktyczną, w któ-
rej następuje tworzenie teorii i dążenie do możliwie wyspecjalizowanej analizy 
formułowanych założeń merytorycznych. Styk refleksji naukowej związanej 
z osobą niepełnosprawną łączy się z jej codziennością i wyzwaniami. Osoba 
niepełnosprawna, będzie oznaczała w tekście osobę dotkniętą autyzmem.

Paradygmaty pedagogiki specjalnej zaczynają się od pierwszego para-
dygmatu, za który przyjmuje się stwierdzenie M. Grzegorzewskiej „Nie ma 
kaleki, jest człowiek” (Krause 2010, s.137). Niejako jest to postulat huma-
nistyczny, który w odniesieniu do historycznych uwarunkowań wydaje się 
oczywisty i niezbędny. Tu zaczyna się godność osoby, personalne podejście 
i pewien zaczątkowy paradygmat emancypacyjny, w znaczeniu wyzwalają-
cej siły, która domaga się otwarcia na inne dziedziny naukowe i społeczne 
uwarunkowania.

Podejście do autyzmu związane jest ze zmienną czasową i nowymi in-
terpretacjami, które uwidoczniły wcześniejsze błędy i niedoprecyzowania. 
Wzorcowe teorie pedagogiczne, jeżeli chcą mieć wpływ na rozwój nauki, mu-
szą wyjść od człowieka. „Wydaje się, że nigdy dotąd wśród naukowców nie 
panowała większa zgoda, co do tego, że dalszy sensowny – służący ludziom 

– rozwój nauki uzależniony jest od lepszego poznania człowieka, nie wyłącza-
jąc osób niepełnosprawnych” (Baczała 2012, s. 15). Kompetencje społecz-
ne wynikające z realizowania ustalonych paradygmatów pedagogicznych są 
okazją do wymiany doświadczeń i zgłębienia tajemnicy i niepowtarzalności 
człowieka dotkniętego skalą zaburzeń autystycznych.

Do analizy przemian związanych z rozumieniem i znaczeniem kwe-
stii autyzmu, niezbędne jest zarysowanie tła i ewolucji jaka się dokonywała. 
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Istotne jest spojrzenie interdyscyplinarne i krytyczne podejście do tematu.  
„W eksplanacyjnych studiach przypadku cenne jest rozważanie konkurencyj-
nych założeń i analiza dowodów pod tym kątem” (Yin 2015, s. 234). Wielo-
stronne podejście do wiedzy przyczynia się do analizowania i przyjmowania 
paradygmatu jako zbioru wypracowanych podejść do kwestii autyzmu.

Wobec tak sprecyzowanego zagadnienia analizie zostaną poddane: zmia-
ny w obszarze paradygmatu, historyczne jego uwarunkowania, rozwój podej-
ścia do autyzmu, możliwości rozwoju osób dotkniętych autyzmem. Zwrot 

„osoba niepełnosprawna” i jego odmiany będą oznaczały w tekście osobę do-
tkniętą autyzmem.

ZMIANY W PARADYGMACIE 

Badania naukowe, również takie, które związane są z praktyką, jak pe-
dagogika specjalna, opierają się na pewnych założeniach, co do których na-
stępuje interpretacja i weryfikacja pozwalająca na zmianę. Owa zmiana jest 
momentem zasadniczym w formułowaniu wniosków na temat rzeczywistości 
osób dotkniętych autyzmem. Zmiany w podejściu do autyzmu pojawiają się 
wraz z ewolucją zagadnień dotyczących podejścia, edukacji i integracji ich  
w społeczeństwie. Nauka odkrywa wciąż nowe fakty, co pozwala na formu-
łowanie nowych teorii. Kluczowym elementem jest „zmienność”. Na temat 
tej cechy wypowiada się T. Kuhn tłumacząc fakt, iż badania generują zmiany  
w obrębie paradygmatu. 

Badania historyczne nasuwają nawet myśl, że działalność naukowa 
stworzyła jedyną w swoim rodzaju potężną technikę wywoływania tego 
rodzaju niespodzianek. Jeśli ta cecha nauki zgodna ma być ze wszyst-
kim, co powiedzieliśmy dotąd, to badania paradygmatyczne muszą być 
szczególnie skutecznym sposobem wyzwalania zmian w paradygmacie. 
Taki jest bowiem rezultat pojawiania się zasadniczo nowych faktów  
i teorii. Niebacznie powołane do życia w grze opartej na pewnym ze-
spole reguł, wymagają one - by mogły zostać zasymilowane - opraco-
wania nowego zespołu reguł. Z chwilą, gdy stały się częścią nauki, dzia-
łalność badawcza - przynajmniej w tych dziedzinach, których nowo 
odkryte fakty i teorie dotyczą- nie pozostaje nigdy tym samym, czym 
była dotąd (Kuhn 2001, s. 101-102).

 Nowość określa konieczność przedefiniowania istniejących modeli obo-
wiązujących w danej dziedzinie. Wspomniane „niespodzianki” są motorem 
napędzającym, który nieustannie przemienia rzeczywistość na taką, której 
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interpretacje dają nam naukowcy. Praktyka oparta na wiedzy pozwala na 
tworzenie paradygmatów niejako ruchomych, w które da się wpisać kolejne 
innowacje według obecnego stanu badań naukowych już istniejących, czyli 
też praktycznych przesłanek potwierdzonych empirycznie.

Paradygmat ulega przesunięciu w zależności od podjętych założeń ba-
dawczych. W odniesieniu do autyzmu jako problemu społecznego, medycz-
nego i wielowymiarowego, można dopatrywać się szeregu zależności. One re-
definiują miejsce i znaczenie autyzmu, i podejścia do osób, które z autyzmem 
żyją na co dzień. Obcowanie z osobami ze spektrum autyzmu związane jest 
z obserwacją i wnioskami, które w jej wyniku następowały i następują da-
lej. Skostniałe podejście do osób niepełnosprawnych w połączeniu ze zmianą 
generacji i rozwojem nauk przyrodniczych oraz postępem technologicznym 
wyzwoliły postulaty tworzenia paradygmatu dla „dobra wspólnego” jako rze-
czywistości mogącej polepszyć wcześniejszą sytuację i podejście do autyzmu.  
D. Bollier w swoim wystąpieniu kładzie nacisk na obronę paradygmatu, któ-
rym jest właśnie „dobro wspólne”. Jest to według niego rzeczywistość „niewi-
dzialna”, zagłuszana i dlatego tym bardziej należy ją odnajdywać i przechowy-
wać dla przyszłych pokoleń. Sens ogólny jego wypowiedzi może przybliżyć do 
kontynuacji rozumienia uwarunkowań paradygmatu podlegającego zmianom. 

W bardziej ogólnym sensie, w dobru wspólnym chodzi o opiekę nad 
tym wszystkim, co posiadamy wspólnie jako ludzie. O dbałość, aby-
śmy to dziedzictwo chronili i przekazali, nieumniejszone, następnym 
pokoleniom. To obejmuje wszystko, od dziedzictwa wiedzy i kultu-
ry, przez spójność naturalnych ekosystemów, przestrzeń publiczną  
i tradycje społeczności, niezbędne do życia wspólnie użytkowane lasy, 
łowiska i uprawy, aż do niezliczonych innych zasobów, jakie moralnie 
lub prawnie współposiadamy. Najdziwniejsze jest to, że owe zasoby 
użytkowe są zasadniczo niewidzialne, gdyż istnieją poza obszarem Pań-
stwa i Rynku (Bollier 2012, s. 1). 

Na bazie rozumienia paradygmatu w znaczeniu dobra wspólnego, moż-
na dla przykładu przejść do modelu łącznego stosowanego w celu powiązania 
aspektu medycznego i społecznego w jeden komponent, w którym dostrzegal-
ny jest progres w podejściu do autyzmu jako takiego. 

Zmiany w paradygmacie naukowym są niejako wpisane w istotę owego 
wzorca, zakładają bowiem odkrycie czegoś nowego, a odkrycie takie jest ze 
swej natury zamierzone. W przeciwnym wypadku można by uznać wszelkie 
badania za niewiarygodne, bowiem z góry planowano by ich rezultat i brako-
wałoby im zasadności. 
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Warto zatem podkreślić, że w teorii paradygmatu według Thomasa. 
Kuhna wyróżnia się trzy zasadnicze założenia. Po pierwsze jest to sama 
teoria połączona z praktyką, po drugie są to badania służące konkre-
tyzacji teorii oraz zajmujące się wydobywaniem następujących konse-
kwencji, a po trzecie są to wspomniane zmiany, niezgodności zacho-
dzące w samym paradygmacie, czyli anomalia. Wspomnieć jednak 
należy, że anomalia nie stanowią o końcu istnienia paradygmatu, nie 
są nawet symptomem jego kryzysu (Kępa 2015, s. 362). 

Wedle tych słów zmieniające się tło przeobrażeń związanych z podejściem 
do autyzmu warunkuje szereg możliwości i szans na zrozumienie autyzmu 
jako rzeczywistości domagającej się uzupełnień, szukającej nowych, innych, 
bardziej precyzyjnych ustaleń. Na tej bazie wstępnego zarysu można przyjrzeć 
się uwarunkowaniom historycznym tworzącym tło zachodzących zmian we 
wzorcu stanowiącym teorię i praktykę dziedziny naukowej.

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA

Pedagogika specjalna na przestrzeni lat prezentowała różne: stanowiska, 
idee, koncepcje, teorie nazywane paradygmatami. Wiele z tych konstrukcji 
myślowych rościła sobie prawo oficjalnych wyjaśnień dotyczących osób nie-
pełnosprawnych w tym osób, które mieszczą się w spektrum autyzmu. Pro-
blem wzorców i proponowanego podejścia do tych osób ulegał modyfikacji  
i znaczącym przesunięciom redefinicjom i indywidualizacją podejścia do da-
nego przypadku i człowieka. 

Zmiany społeczne i mentalne nastawienie pozwoliło na włączenie 
idei pozytywnych związanych z autyzmem i niepełnosprawnościami jemu 
podobnymi. 

Tendencje zmieniające stosunek do dzieci upośledzonych i wykolejo-
nych miały swe źródło w ideach humanitaryzmu. Punktem zwrotnym 
w stosunku do upośledzonych była połowa XVI w., gdy św. Wincen-
ty a Paulo otworzył ochronkę i przytułki dla kalek i chorych. Z tego 
skromnego zaczątku rozwinęła się działalność, której filozoficzną pod-
stawą jest idea godności i wartości każdego człowieka, oparta na Ewan-
gelii i chrześcijaństwie (…) Działalność naukowa rozpoczęła się w 1861 
roku wprowadzeniem terminu «pedagogika lecznicza» w opublikowa-
nej przez Georgensa i Deinhardta w Lipsku pracy Pedagogika lecznicza 
ze szczególnym uwzględnieniem idiotyzmu i zakładów dla idiotów. Jej 
autorzy podkreślali związek pedagogiki upośledzonych z medycyną.  
W 1890 r. ukazała się praca Striimpella Pedagogiczna patologia lub nauka 
o biedach dzieci, która wprowadziła klasyfikację dzieci upośledzonych 
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na cztery grupy. W okresie międzywojennym (1918-1939) tworzono 
przy uniwersytetach wyższe szkoły, internaty i katedry pedagogiki spe-
cjalnej. Na Węgrzech, w Budapeszcie, powstało pierwsze psychofizjo-
logiczne laboratorium z tej dziedziny (Chodakowska 1998, s. 4). 

Dawniej nikt nie słyszał o autyzmie, nie było takiej kategorii i jednostki 
chorobowej, rozwojowej, co nie znaczy, że nie istniał. Zajęcie się dziedziną 
niepełnosprawności intelektualnej, jeszcze nie tak dawno negatywnie nazywa-
nej zajmowaniem się m.in. „upośledzonymi”, „idiotami”, pozwoliło na bar-
dziej szczegółowe rozróżnienia, których odkryciem jest autyzm i poszczegól-
ne rodzaje niepełnosprawności. Na rozróżnieniach nie poprzestano, bowiem 
stosując metodę indywidualizacji, studium indywidualnych przypadków, ob-
serwując poszczególnych autystów, zbudowano kolejną wiedzę, na podstawie 
której następują kolejne zmiany w klasyfikacjach chorób ICD 10 i DSM 5 
(Chrzanowska 2015, s. 26-27). Pojawia się „spektrum autyzmu” i jest to po-
jęcie niejednorodne. Autyzm nie zawsze oznacza to samo. Mamy do czynienia  
z głębokimi i lekkimi zmianami znanymi pod nazwą Zespołu Aspergera. 

System diagnozowania proponowany przez Amerykańskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne DSM 5 wprowadza długo już przygotowywaną zmianę 
nazewnictwa. Umniejszające zwroty stosowane na określenie osób także ze 
spektrum autyzmu, zostają zastąpione przez nowe i ujednolicone definiowa-
nie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Badacze idąc za zmianami men-
talności i postępu ludzkości przenieśli postulat adekwatniejszego nazewnictwa 
na standardy pracy i nauki. „Z kolei to za sprawą prac Roberta L. Schalocka  
i współpracowników wprowadzono do obszaru pojęciowego termin «nie-
pełnosprawność intelektualna», zastępujący dotąd używane określenie «upo-
śledzenie umysłowe» zastosowane następnie przez APA w DSM-5” (Chrza-
nowska 2015, s. 26-27). Klasyfikacje chorobowe projektują podejście do 
dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki zmianie nazewnictwa wiele 
osób niejako mogło odzyskać utraconą godność osobistą. Niczym niezawi-
niony, a zaistniały w człowieku splot cząsteczek i połączeń nie uprawniał do 
poniżania ze względu na czynniki niezależne od jednostki, pod której adresem 
są kierowane.

Samoświadomość wielu osób dotkniętych autyzmem przez ubiegłe lata 
utraciła naturalną skłonność do życia w społeczeństwie i odnajdywania tam 
dla siebie właściwego miejsca, jeżeli chodzi o kontakty interpersonalne, pra-
cę właściwą do swojej niepełnosprawności, ale też zwykłe poczucie wartości  
i szacunku ze względu na bycie osobą ludzką.
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W podejściu naukowym przyjmuje się podejście dynamiczne, które jest 
podejściem wielowymiarowym i możliwie interdyscyplinarnym. Owe spojrze-
nie na problem niepełnosprawności intelektualnej jest próbą wieloaspektowe-
go zrozumienia i analizy niepełnosprawności. Dynamizm ten warunkuje życie 
konkretnych autystów, jego wpływ jest dalekosiężny i tkwią w nim czynniki 
przeobrażające rzeczywistość bytowania społecznego. Nośne i możliwie szero-
ko rozwinięte możliwości zaburzeń poddane są oglądowi z różnych stron. Ob-
razuje to poniższy schemat pochodzący z pozycji R. Kijaka (Kijak 2013, s. 9). 

Rys.1. Dynamiczny model niepełnosprawności

Źródło: Kijak 2013, s. 9.

Język, który został poddany weryfikacji zaczyna przesuwać się od opi-
su klasyfikacji skutków choroby do prezentowania składników zdrowia. 
Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia 
ICF zawiera listę czynników środowiskowych, które opisują: warunki ży-
cia osób niepełnosprawnych, stan zdrowia, dobrostan i dziedziny związane 
ze zdrowiem jak praca, wykształcenie, status społeczny (Chrzanowska 2015,  
s. 22). Z racji tego, że mamy do użytku dwie klasyfikacje, z których w jednej  
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dostrzegalne są znaczące przeobrażenia i następuje zastępowanie wcześniejsze-
go pejoratywnego języka, zaleca się korzystanie z obydwu łącznie. 

W ICD 10 spotykamy się jeszcze ze stwierdzeniami, które w dzisiejszej 
dobie rozwoju i przeobrażeń paradygmatu nauk pedagogicznych zajmujących 
się osobami dotkniętymi autyzmem są już nie na miejscu i nie przyczynia-
ją się do postępowania społecznego, czyli także mentalności ludzi odnośnie 
do niepełnosprawnych. Stwierdzenia typu „upośledzenie umysłowe” (lekkie 
do głębokiego oznaczone symbolami F 70 – F 73) oraz „inne upośledzenia”, 
czy „upośledzenia nieokreślone” (według oznaczenia F 78 – F 79) są tam za-
warte (Błeszyński 2014, s. 24-25). Z zasady terminy ze słowami „umysłowe” 
wraz z „upośledzeniem” są już poddawane korekcie i zmieniają się po rewizji  
z „upośledzenia” w „niepełnosprawność”, natomiast „umysłowe” zastępuje się 
słowem „intelektualne”. Dla przykładu i porównania wyróżnionych wcześniej 
kategorii, w oligofrenopedagogice, czy w edukacji osób autystycznych, peda-
godzy natrafiają także na różne dodatkowe problemy swoich podopiecznych, 
tj. te kryjące się pod oznaczeniem: F 99 oznaczające „nieokreślone zaburzenia 
psychiczne” a w nich: 

• F 90 – Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości 
ruchowej);

• F 91 – Zaburzenia zachowania;
• F 92 – Mieszane zaburzenia zachowania i emocji;
• F 93 – Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle  

w dzieciństwie;
• F 94 – Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się 

zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym;
• F 98 – Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwy-

kle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym;
• F 81 – Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych 

(Pużyński i Wciórka 1998, s. 130). 

Podsumowując istnienie dwóch klasyfikacji (ICD 10, DSM V) i dwóch 
modeli (medycznego i społecznego) podejście do autyzmu sprowadza się do 
konieczności łącznego ich zastosowania w praktyce, gdyż na tym polega dy-
namiczne podejście zapewniające przeciwdziałanie uprzedmiotawianiu osób. 

Wszelkie wgłębianie się w meandry dyscypliny pozwala na inne podej-
ścia, tworzenie szans i wyzwań, ale także domaganie się konkretnych, celo-
wych planów ćwiczeniowych pomagających w funkcjonowaniu i komunikacji 
z osobami ze spektrum. 
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Współczesne ożywienie badań naukowych z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej jest zjawiskiem pomyślnym dla rozwoju teorii i praktyki. Ist-
nieją jednak rozbieżności w terminologii i metodologii tej dziedziny. 
Naukę dotyczącą rewalidacji upośledzonych nazywa się np. defektolo-
gią. Powstanie tej dyscypliny jest rezultatem zainteresowania się czło-
wiekiem z fizycznym lub psychicznym brakiem przez takie nauki, jak: 
psychologia, fizjologia, medycyna, technika, pedagogika. Defektologia 
jest nauką kompleksową, o prawidłowościach rozwoju i właściwo-
ściach ludzi z fizycznymi i umysłowymi deficytami, o ich nauczaniu  
i wychowaniu, o ich usprawnianiu społecznym, leczeniu i technicz-
nym oprzyrządowaniu (Chodakowska 1998, s. 4). 

Próbowano podejść holistycznie, tak aby nie pominąć elementów istot-
nych w rozwijaniu się człowieka. Już na tym etapie pojawił się pewien roz-
dźwięk pomiędzy stosowanymi terminami, a metodami jakie wypracowano 
do pomocy osobom dotkniętym autyzmem. Dyscyplina naukowa rości so-
bie prawo do wielowymiarowego, interdyscyplinarnego podejścia do danego 
przypadku i specyfiki autyzmu jako takiego pod względem innych nauk, któ-
re mogą zabrać głos w poszczególnych kwestiach i tematach spokrewnionych 
z zagadnieniami obecnymi w zaburzeniach rozwojowych i pojawiających się 
anomaliach.

Stosowany termin defektologia nie przez wszystkich jest uważany za traf-
ne ujęcie zawartości, która się w nim znajduje. 

W Polsce termin ten był krytykowany przez twórczynię pedagogiki 
specjalnej M. Grzegorzewską oraz J. Doroszewską. Uważano bowiem, 
iż jest on zbyt ogólny, gdyż określa naukę o wszelkiego rodzaju de-
fektach, oraz że sam wyraz «defekt» suponuje, iż jakiś brak jest nie-
odwracalny, co jest zaprzeczeniem celów rewalidacyjnych. Z tego też 
względu nie należy używać terminu «dziecko defektywne», lecz «dziec-
ko specjalne». M. Grzegorzewska przeciwstawiła się tendencji zastępo-
wania nazwy «pedagogika specjalna» przez «defektologię» uważając, że 
termin ten nie oddaje istotnego zadania pedagogiki specjalnej, jakim 
jest oddziaływanie wychowawczo-nauczające, zmierzające do rewa-
lidacji społecznej (…). Krytyka terminu «defektologia» nie podważa 
jednak zasadności interdyscyplinarnej nauki uogólniającej wyniki 
badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, społecznych 
nad ludźmi z psychofizycznymi upośledzeniami. Nauka taka pozwala 
bowiem na skoordynowanie i scentralizowanie badań zespołowych, na 
podejmowanie badań długofalowych, szerszych zakresowo i pogłębio-
nych merytorycznie, na rozwiązywanie złożonych problemów, skut-
ków zaburzeń i ich korekcji. Dotychczas badania w tej dziedzinie są, 
niestety, najczęściej zacieśnione w swym zakresie do wąskich aspektów 
(Chodakowska 1998, s. 4). 
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Kluczem do rozwoju dyscypliny i podejścia do osób autystycznych jest 
szerokie podejście do pedagogiki wraz z włączaniem innych nauk. Ewolucja 
tła i przeobrażeń związanych z paradygmatem odnośnie autyzmu i pokrew-
nych jemu zaburzeń pozwala wyciągnąć wnioski, że mimo iż na początku 
obecne były przesunięcia terminologiczne i metodyczne, a wąskie rozpatry-
wanie szczegółowych tematów nie przysłużyło się rozwojowi, to jednak wielo-
stronne podejście badaczy pozwoliło na zmiany odnośnie wzorców obecnych 
na samym początku starań o poznanie istoty i sposobu zaistnienia osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie, a w tym ze spektrum autyzmu.

Nieuchronnie zmiany i anomalie wynikłe z przesunięcia akcentów do-
prowadziły do tego, że pedagogika specjalna zyskała większe pole do diagnozy, 
obserwacji i interpretacji zjawiska autyzmu. Nie jawi się on już jako twór 
poznany, ale pojawiając się przyczynił się do tego, że wielu pedagogów i na-
ukowców zaczęło wnikliwiej się nim interesować, do tego stopnia, że autyzm 
i podejście do niego ewoluowało.

ROZWÓJ PODEJŚCIA DO AUTYZMU

Poglądy na temat autyzmu zmieniały się i coraz częściej w literaturze 
przedmiotu pojawia się wzmianka o tym, że jego objawy i występowanie nie 
są do końca zbadane i pewne. W porównaniu do dawniejszego rozumienia 
występowania tego rodzaju zaburzeń i obarczania za jego powstanie głównie 
matek, którym przypisywano niesłusznie winę, za funkcjonowanie dziecka, 
które powiły, obecnie poddaje się w wątpliwość, że przyczyną autyzmu jest 
niewłaściwa postawa matki dziecka. Podawane wcześniej powody nie były lo-
giczne, ale także nie miały potwierdzenia w rzeczywistości. Przykładem takie-
go podejścia było domniemanie, że matka może być dobra, albo zła i że mogła 
popełnić błąd i nie chodzi tutaj tylko o czynniki medyczne, tj. dieta podczas 
ciąży, ale też magiczne i nieuzasadnione niczym przesłanki, fałszywie próbują-
ce odwoływać się do kultu religijnego, albo wyszukiwania wcześniejszego zła, 
za które owa kobieta mogłaby otrzymać karę od losu. Dziecko z autyzmem 
nie jest karą ani wyrokiem, a obecne badania nie boją się stwierdzeń, które 
wykluczają wątpliwości nt. domniemanej winy matki. Chodzi zarówno o czas 
noszenia ciąży jak również opieki nad dzieckiem po jego urodzeniu, niepraw-
dą jest przekonanie, że „zimna matka” generuje autyzm i jest jego sprawcą. 

Nowe światło i powiązanie nauk przyrodniczych, wraz z ich wzrastającym 
rozwojem pokazało, że autyzm jest tematem niejako odrębnym od niepełno-
sprawności intelektualnej, o tyle, o ile jest specyficzny i może występować 
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wespół z innymi sprzężonymi chorobami, czyli jego diagnozowanie zaczynać 
się może od ustalenia danych związanych z kategoriami wykorzystywanymi 
do mierzenia rozwoju intelektualnego i rozwojowego w danym przedziale 
wiekowym. Natomiast nie zmienia to faktu, że wcześniej nie oddzielało się 
tego zaburzenia rozwoju jako odrębnego zbioru, związanego z konkretnymi 
zaleceniami i możliwego do określenia jego przebiegu, początków, rozwoju  
i metod oraz praktyk sprzyjających rozwojowi dwuwymiarowemu, czyli 
rozwojowi teorii wraz z praktyką i dostępną wiedzą na temat postępowania  
z takimi osobami. 

Poglądy i próby wnioskowania na ten temat uległy zmianie, co nie zna-
czy, że paradygmat uległ unicestwieniu. Raczej nastąpił rozwój paradygma-
tu, ze względu na nowe przesłanki, które zrewidowały wcześniejsze podejście  
i pozwoliły rzucić nowe światło na zagadnienia związane z autyzmem, któ-
re zawierają w sobie zarówno diagnozowanie i szukanie przyczyny oraz te-
rapię. Jedno z wyjaśnień autyzmu podaje w swoim artykule A. Kraszewska- 
Orzechowska ze Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego 
w Lublinie. Wśród przyczyn zaistnienia zmienionego, odrębnego funkcjono-
wania człowieka w obszarze skali autystycznych zachowań, wymienia poglądy, 
które są możliwościami, ale nie wyczerpują i nie odpowiadają każdemu przy-
padkowi i każdej diagnozie, jednakże świadczą o rozwoju w poszukiwaniu 
powodów autyzmu. Poniższy schemat jest dowodem na wielość rozwiązań 
i przyczyn powodujących specyficzne zaburzenia w rozwoju człowieka. Poni-
żej następuje jedno z możliwych zestawień poglądów na temat autyzmu za-
prezentowane przez A. Kraszewską-Orzechowską (Kraszewska-Orzechowska 
2007, s. 45). 

Różni uczeni podali przypuszczalne powody zaistnienia autyzmu, nie-
mniej nie zmienia to faktu, że są to opcjonalne możliwości. Obszar autyzmu 
związany jest z różnorakimi zaburzeniami rozwojowymi i co istotne, przeja-
wiającymi się z różnym natężeniem. Mamy do czynienia z osobami, które 
zyskują umiejętności pozwalające im samodzielne o sobie stanowić, natomiast 
cięższe przypadki pozostają w konieczności przyjmowania od innych pomocy 
i wsparcia. Tymczasem bez względu na rodzaj i stopień zaburzeń wynikają-
cych ze spektrum autyzmu, pewny jest postulat rewalidacyjny. Każda osoba, 
która będzie stymulowana osiąga na miarę swoich możliwości określony efekt. 
Zaistnienie autyzmu oznacza możliwość rozwoju osób autystycznych. 
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Rys.2. Poglądy na temat autyzmu

Źródło: Kruk-Lasocka 1999, za: Dzikowski 1993, za: Kraszewska-Orzechowska 2007.

Następuje przejście z sytuacji, w której osoby autystyczne były kierowane 
do leczenia psychiatrycznego, co wiązało się z brakiem integracji społecznej,  
a do tego wdrażano terapie i działania, które zamiast pomagać mogły szkodzić. 
Wzmianki na ten temat znajdują się między innymi w pozycji E. Schople-
ra świadczącej o zmieniającym się tle przeobrażeń paradygmatu związanego  
z autyzmem. 

Jeszcze niedawno problemy dzieci autystycznych uważane były za sku-
tek emocjonalnej ucieczki od nieczułych rodziców i innych dorosłych. 
Trudności dziecka z życiem w społeczeństwie, językiem, percepcją  
i związane z tym zachowania były traktowane jako zaburzenia emocjo-
nalne podlegające leczeniu psychiatrycznemu. Zgodnie z tą fałszywą 
koncepcją, takie dzieci nie były przyjmowane do szkół publicznych, 
a zamiast tego poddawane nieodpowiednim terapiom. Ostatnie dwa 
dziesięciolecia badań i doświadczeń klinicznych wykazały, że ta in-
terpretacja problemów dostosowawczych była niewłaściwa (Schopler, 
Lansing i Waters, 1994, s. 10). 

Uzgodnienia w ramach skali zachowań autystycznych wiązały się z ne-
gatywnymi tendencjami przekładającymi się na funkcjonowanie człowieka 
niepełnosprawnego, posiadającego zaburzenia rozwojowe. Różne okresy ży-
cia zamiast być okazją do rozwijania się, powodowały infantylizację autystów 
zagrażającą ich dorosłości, gdyż nabyte schematy myślowe i powtarzane ru-
tynowe działania bywają w pewnych przypadkach nieodwracalne. W drodze 
do samostanowienia osób niepełnosprawnych podjęto szereg działań, aby nie 
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były one ograniczane. Formy pomocy i aktywizacji społeczno-zawodowej są 
dedykowane również do osób z głębszą niepełnosprawnością, a ten fakt jest 
możliwy dzięki analizie i prowadzeniu projektów (Kruk-Lasocka i in. 2013, 
s. 29-54), budujących nowe oblicze i tło zachowań skierowanych do grona 
osób dotkniętych autyzmem. Projekty tego rodzaju stają się okazją do włącze-
nia osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie społeczeństwa. Wspieranie 
osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną wśród lokalnych inicjatyw 
zwiększa ich szanse na mniej bierne życie oraz wychodzenie z tzw. „margine-
su” i wykluczenia społecznego. Daje to kolejne możliwości do rozwijania się 
poszczególnych osób wedle ich predyspozycji i potencjału.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OSÓB AUTYSTYCZNYCH

Ewolucja teorii rewalidacyjnej pozwoliła na odejście od biologizmu  
A. Hulka do weryfikacji tego co znajduje się w zasięgu możliwości i wytworów 
osób niepełnosprawnych (Krause 2010, s. 47). 

Zmianie uległy też kategorie i postawy wobec działalności czy aktyw-
ności osób dotkniętych autyzmem. Teraźniejsza sytuacja jest wychyleniem  
w przyszłość możliwości dawniej ograniczanych i odbieranych ze względu na 
diagnozę. Człowiek niezależnie od stanu i postaci autyzmu, z którymi się mie-
rzy, postawiony jest wobec procesu uławiającemu funkcjonowanie i komuni-
kację z otaczającym światem. Można stwierdzić, iż centralne miejsce zajmuje 
już nie bierność i nieskuteczne terapie, o których była mowa, a rozwój. 

Kategoria rozwoju człowieka niepełnosprawnego w procesie rewalida-
cji zajmuje centralne miejsce, co ma podkreślać nie tylko podmiotowy, 
ale i dynamiczny charakter niepełnosprawności. (…) pedagog specjalny 
musi w swych wychowankach kształtować wyobrażenia moralne, uczyć 
ich oceny moralnej rzeczy i stanów, a także wskazywać na możliwości 
wyborów. Pedagog specjalny jako człowiek o specyficznych kwalifika-
cjach, który podejmuje działania na rzecz dobra innych, musi być głębo-
ko przekonany o sensie i potrzebie przywracania jednostkom niepełno-
sprawnym równowagi, harmonii i szczęścia (Chodakowska 1998, s. 19). 

Brak przekonania o tym, że praca rewalidacyjna ma sens, mógłby mieć 
różny finał. Praca ta nie cechuje się efektem, ale trwaniem procesu. Wedle 
takiego założenia istotą jest istnienie tego działania rewalidacyjnego skierowa-
nego do osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Brak jednolitego i powtarzalnego typu jednostki czy zaburzenia 
ze spektrum autyzmu wymusza konieczność odrębnego zapoznania się  
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z podmiotem działań o charakterze rewalidacyjnym. „Dzieci autystyczne 
zazwyczaj rozwijają się szybciej w pewnych dziedzinach, w innych wolniej. 
Dziecko może być samodzielne na poziomie trzech lat, a nadal pozosta-
wać na poziomie jednego roku w komunikowaniu się” (Schopler, Lansing 
i Waters, 1994, s. 13). Powyższy cytat może równie dobrze odnosić się do 
dorosłego autysty. Nie spotkamy dwóch takich samych osób dotkniętych 
autyzmem, każdą z nich traktuje się indywidualnie i obejmuje działaniami 
wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnymi. 

Cała teoria nauczania niepełnosprawnych przeniosła akcent na dyskusję 
nad dotychczasową nieadekwatnością w kształceniu, a właściwie braku kształ-
towania wychowanków dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 
Wedle kolejnych danych na poziomie wiedzy, należało przeformułować dzia-
łanie dostosowując je do obecnych standardów i potrzeb autystów.

Możliwości rozwoju na tle przemian historycznych i kulturowych do-
magają się także redefinicji, ale nie oznacza to braku kierowania się negacją  
i zapomnienia historycznych uwikłań, czyniących z osób niepełnosprawnych 
grupę o charakterze mniejszości, osób odsuniętych, separowanych od reszty, 
ze względu na swoją specyficzną inność. Tło przeobrażeń związanych z tym 
zagadnieniem nie odgradza się od różnych mniej lub bardziej trafnych rozu-
mowań na temat niepełnosprawności intelektualnej w ogóle. 

Kultura przełomu wieków, jak pisze [T. Gadacz], jedynie pozornie jest 
kulturą wyczuloną na doświadczenie inności. W istocie jest i pozosta-
je kulturą różnicy, w której powierzchownie jesteśmy zdolni spotkać 
Innego jako Innego. E. Zakrzewska-Manterys uważa natomiast, po 
dokonaniu analiz uwarunkowań historycznych, że stereotyp niepełno-
sprawnego jest obecnie nie do obalenia. Uznaje niepełnosprawność za 
pewną mniejszość społeczną, która w przeciwieństwie do najczęściej 
badanych przez psychologów i socjologów społeczności narodowych 
czy etnicznych nie ma żadnych pozytywnych cech identyfikacyjnych 
(Woynarowska 2010, s. 45). 

Na bazie istniejących stereotypów i sugestii powstaje myśl o przeobraże-
niach na rzecz człowieka niepełnosprawnego, autysty. Kształtowanie się nie 
zamyka wcześniejszych tendencji. Sygnalizowane podejścia nie stanowią ba-
riery do działań nacechowanych zmianami. Walka o godność wymaga ustano-
wienia prawa do rozwoju, a co z tym związane zastępowania polityki segrega-
cyjnej na politykę integracyjną, wywierania wpływu i propagowania idei, na 
mocy których nastąpi normalizacja życia osób dotkniętych autyzmem. 
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Pojawia się tu różnica i przesunięcie w terminach, tj. inność i obcość, 
to co inne nie oznacza, że musi stawać się obce. Humanistyczne przesłan-
ki ogólnoludzkie domagają się realizowania postulatu rozwoju i to harmo-
nijnego, i całościowego rozwijania się osób dotkniętych autyzmem. O idei 
tej wzmiankuje H. Żuraw „(…) normalizacyjno-integracyjny paradygmat 
wyraża tendencję do deinstytucjonalizacji, dawania mocy do samorealizacji 
i samodzielności, w warstwie oficjalnej głosi ideologię równości i holizmu  
w traktowaniu człowieka” (Woynarowska 2010, s. 47). Ową myśl przejmuje 
A. Krause wykazując wzrost znaczenia jednostki po 1989 roku (Woynarow-
ska 2010, s. 48). Szansa na rozwój związana jest ze zrozumieniem i innym 
podejściem. 

Gdy poprawiło się nasze zrozumienie i wiedza o tych dzieciach, roz-
winęliśmy nowe podejście do ich terapii i nauczania. Zamiast uwa-
żać rodziców za pierwotną przyczynę takiego stanu, zaczęliśmy z nimi 
współpracować (…). Gdy okazało się, że trudności dziecka nie są emo-
cjonalną ucieczką z nielubianego otoczenia, uznaliśmy pokonywanie 
trudności rozwojowych dzieci za cel specjalnego, zindywidualizowane-
go nauczania (Schopler, Lansing i Waters 1994, s. 10). 

Takie nauczanie zawiera w sobie paradygmat pozytywnego ukierun-
kowania, mający na celu rewalidację i paradygmat autorewalidacyjny wraz  
z paradygmatem pomocy pomagającemu, aby podkreślić jego odrębność jako 
konkretne indywiduum. Możliwość rozwoju zawiera w sobie paradygma-
ty współtworzące pedagogikę specjalną, a które prezentuje I. Obuchowska, 
u której spotykamy – oprócz już wspomnianych – paradygmat biograficz-
ny, paradygmat podmiotowości, paradygmat profilaktyki w rodzinie, para-
dygmat antystygmatyzujący, paradygmat pojęciowy, paradygmat zintegrowa-
ny, paradygmat bytowy. Są one wciąż kwestiami do poruszania w ramach 
współczesnego rozumienia rozwoju paradygmatów pedagogiki specjalnej 
(Krause 2010, s. 140). Wyżej wymienione paradygmaty zawierają część tła 
tworzącego podwaliny innego rozumienia osób autystycznych w ramach dys-
kusji naukowych i działań terapeutycznych. Zmiana paradygmatu, ale także 
zmiana interakcji i obecności autystów w świecie wpływa na zmiany i procesy 
przetwarzania informacji. Zaburzenia psychofizyczne, czy stan niepełnospraw-
ności nie jest uznawany za trwały stan. Terapia i wszelkie formy stymulacji, 
kooperacji, ćwiczeń, podlegają terapeutycznym działaniom i zmianom (Speck 
2015, s. 64-65). Pomysły na kształcenie nastawione na rozwój związane są  
w tym wypadku z połączeniem diagnostyki i terapii. 
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Proces rozwoju i nauczania wydaje się obiecujący, jeżeli wysiłek poczy-
niony odnośnie do rozwoju będzie zindywidualizowany, przypisany do kon-
kretnej osoby. 

Proces nauczania składa się z trzech stopni: 

1. Na wstępie dokonuje się oceny poziomu rozwojowego dziecka na 
podstawie jego możliwości w różnych dziedzinach nauki. 

2. Na bazie tej oceny opracowuje się strategię nauczania, która ma 
pomóc w realizacji krótkofalowych i odległych celów nauczania. 
3. Cele te wprowadza się w życie w ramach indywidualnego progra-
mu poprzez specyficzne ćwiczenia (Schopler, Lansing i Waters 1994,  
s. 7). 

Zachowanie kolejności i otwarcie na inność każdego autysty, może przy-
czynić się do pozyskiwania nowych umiejętności, będących udziałem terapeu-
ty i rodziców. 

Badania nad autyzmem prowadzone są przynajmniej od sześćdziesię-
ciu lat. Przez ten czas zdobyto wiele informacji, a poczynione postę-
py poprawiły jakość życia dzieci z autyzmem i ich rodzin. Po drodze 
zdarzyły się jednak potknięcia. Oto jeden istotny przykład: w latach 
60. XX w. psycholog Bruno Bettelheim zasugerował, że autyzm jest 
wywołany chłodnym stosunkiem matek do dzieci. Ta teoria «zimnej 
matki» okazała się fałszywa, jednak jej tragiczne skutki w postaci błęd-
nych przekonań są odczuwane do dziś. (…) Jednak naukowcy potrafią 
coraz lepiej opisać przyczyny autyzmu, co pozwala sądzić, że wkrótce 
ten krzywdzący pogląd ulegnie zmianie (Smith 2009, s. 274). 

Dylematy odnoszące się do przyczyn i możliwości rozwojowych osób ze 
spektrum autyzmu istniały i bywają powtarzane, jednakże rozwój pedagogiki 
i ewolucja paradygmatu związanego ze spektrum autyzmu pozwala mniemać, 
że kolejne „lekcje z przeszłości” pozwolą uniknąć błędnych teorii i przekłada-
jących się na nie praktyk. 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to według J. Sowy czas rewolucji  
i szybkich zmian w zakresie rewalidacji, rehabilitacji, resocjalizacji. 

Rewalidator dzieci niepełnosprawnych staje się «inżynierem zacho-
wania» – przyjmującym odpowiedzialność za planowanie i tworzenie 
środowisk dydaktycznych, w których stosuje się nauczanie precyzyjne 
(Sidsley -1964 r.), nauczanie dostosowane (Hall – 1971 r.) czy naucza-
nie inżynieryjne (Hevel – 1972 r.) (Sowa 1998, s. 46). 
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Wraz z ze zwiększeniem precyzyjności dociekania i nauczania, paradygmat 
związany z podejściem do spektrum autyzmu nabiera nowego znaczenia, na 
które w coraz mniejszym stopniu ma wpływ przeszłość.

PODSUMOWANIE

Świadectwem przeobrażeń paradygmatu związanego z kwestiami 
autyzmu jest rozwój interdyscyplinarnych badań na jego temat. Potrzeba  
i samoświadomość dyscypliny, której refleksja ulega przesunięciom, zakłada 
tworzenie i rozwijanie metapedagogiki specjalnej, wychodzącej poza istnie-
jące wcześniej wzorce. A. Krause stwierdza, że w pedagogice specjalnej, każ-
da zmiana nie jest równa i tożsama z inną zmianą. „Pisząc «zatem zmiana 
zmianie nierówna», podkreślam jej nową jakość, skok w rozwoju naukowym, 
teoretyczne przeobrażenie i dominację nowego spojrzenia w połączeniu z dez-
aktualizacją poglądów i modeli ustępujących. Inaczej: mówimy o rewolucji 
paradygmatycznej, nowym sposobie interpretacji rzeczywistości człowieka 
niepełnosprawnego i modelu wyjaśniającym jego sytuację lepiej, aniżeli robiły 
to dotychczasowe teorie konkurencyjne” (Krause 2010, s. 211-212).

Paradygmatyczne uzgodnienia decydują o wpływie na strukturę nauko-
wą, ale tym bardziej przekładają się na społeczno-kulturalne uwarunkowania 
nowego spojrzenia, na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Stereotypy i rażąca 
dyskryminacja osób autystycznych doczekała się argumentacji popartej na-
ukowymi dowodami. Z przepracowanych do tej pory przypadków połączo-
nych z wieloraką wiedzą z innych dziedzin oraz humanistycznym podejściem 
do człowieka jako podmiotu, wynikają praktyczne wnioski. Uczeni praktycy 
nabywają wiedzę uprzednią i obecną o przeobrażeniach paradygmatu pedago-
giki specjalnej, aby podejście do osób dotkniętych autyzmem wciąż się rozwi-
jało i generowało zmiany na plus.
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BACKGROUND OF TRANSFORMATION IN PARADIGM 
ASSOCIATED WITH THE APPROACH TO AUTISM

Abstract: Every day a person in the world gets information that they have 
autism or someone close to them most often the child has symptoms related 
to the autism spectrum. Over the years, this developmental disorder, which 
we today call autism was confused with other more serious cases. In the past, 
no positive prognosis or development proposals were given to such individuals. 
The background of transformations of patterns related to the approach to pe-
ople affected by autism has changed gradually. Along with the development of 
natural sciences and the specialization of scientists in narrower research topics, 
this disorder has been distinguished from other diseases and illness. As part of 
the diagnosis of autism, various theories and ideas were created to undertake 
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therapy and find out the reasons for such behavior. Not all concepts proved ri-
ght. The transformation of the paradigm and the construction of tools to assist 
in the revalidation process has enabled significant shifts, and thus changes in 
the life of autists, which can be observed to this day. The aim of the article is 
to present the changes and transformations that have taken place throughout 
history regarding the understanding of autism. It is both about the approach 
to special pedagogy as a kind of metapedagogy or critical pedagogy, as well as 
to the perception of the dignity of the person in changing historical conditions.

Keywords: autism, change of paradigm, dignity of the person, metapedagogy
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

OBECNOŚĆ ŚMIERCI INNEJ 
OSOBY W SŁUŻBIE STRAŻAKA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Streszczenie: Człowiek, dopóki pochłania go zadaniowość dnia codziennego 
nie zauważa śmierci, być może nie bierze jej w rachubę, unikając najczęściej 
dyskusji na jej temat. Natomiast wykonywanie zawodu, który został utwo-
rzony do ochrony m.in. życia ludzkiego, absurdalnie, opiera się na obecno-
ści kategorii śmierci. W formacji paramilitarnej systemu bezpieczeństwa we-
wnętrznego Polski, każdego dnia, bezpośrednio w akcji ratowniczej, strażak 
Państwowej Straży Pożarnej może być świadkiem czyjejś śmierci i sam ponieść 
śmierć na służbie. Celem artykułu jest identyfikacja kategorii śmierci poprzez 
specyficzny język formacji i analiza indywidualnych postaw strażaków co do 
sytuacji granicznej – spotkania ze śmiercią. Niniejszy artykuł powstał w opar-
ciu o analizę danych wtórnych oraz reaktywne badania własne, które dotyczyły 
emocjonalności widoku śmierci w trakcie służby strażaka posiadającego przy-
gotowanie szkoleniowe.

Słowa klucze: Państwowa Straż Pożarna, strażacy, śmierć, praca

WPROWADZENIE

Najbardziej oczywistą prawdą na temat śmierci jest to, że w nieznanym 
dla nas momencie dotknie ona każdego z nas. Nie może być traktowana ba-
nalnie jako coś przypadkowego, przeciwnie, jest uniwersalnym prawem bytu 
obdarzonego życiem i stwarza problem sensu (Baumann 1998, s. 5-34) dla 
istnień ludzkich. Są powody, żeby uznać wiedzę o śmiertelności za obciążenie 
dla wykonywania zawodu, przede wszystkim, dlatego: „że ostateczne zdefi-
niowanie śmierci nie jest możliwe, chociaż próby takie – by opanować śmierć  
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(choćby tylko intelektualnie), wyznaczyć właściwe jej miejsce i przypisać ją do 
niego – nigdy nie ustaną” (Baumann 1998, s. 4).

W XX wieku – pomijając ofiary I i II wojny światowej – uruchomio-
ny został przemysł śmierci obejmujący m.in. obozy zagłady, terroryzm, po-
wodując masowość śmierci i wprowadzając poczucie jej wszechobecności.  
Interpretacją codziennych egzekucji czy opisem kolejnych ofiar eksterminacji, 
doprowadzono do redukowania wrażliwości na śmierć. Pojęcia masowość czy 
codzienność wprowadzają swoiste normy, „widok śmierci i umierania” prze-
staje przerażać, odejście jednostki staje się statystyką. Śmierć zdaje się funk-
cjonować jako zjawisko powszechne, minimalizuje wrażliwość, przestajemy 
rozumieć, co to jest dar istnienia. 

Zarówno w czasach historycznych, jak i współcześnie, istniały i istnieją 
statusy społeczne oraz zawody, które w wyższym stopniu niż ogół społeczeń-
stwa stykają się ze śmiercią i umieraniem. Z pewnością są wśród nich osoby 
zajmujące się pochówkiem zmarłych, czy też ci, którzy funkcjonują w szeroko 
rozumianej sferze zdrowia. Nie można w tym kontekście pominąć statusów  
i profesji związanych ze sferą bezpieczeństwa. 

Współcześnie, w obrębie socjologii, dla kadr instytucji bezpieczeństwa 
stosuje się określenie „grup dyspozycyjnych”, dedykując im subdyscyplinę 
jaką jest socjologia grup dyspozycyjnych. Jak wskazywał w 2014 roku prof. 
UWr dr hab. Jan Maciejewski (2014, s. 56): 

Socjologia grup dyspozycyjnych jest dziedziną socjologii o zorganizo-
wanych strukturach przygotowanych do szybkiego reagowania, które 
są tworzone w militarnych, paramilitarnych lub cywilnych systemach 
w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobiega-
niem rozmaitym niebezpieczeństwom zagrażającym różnym społecz-
nościom lub społeczeństwu i zasobom danego kraju wraz z przezwycię-
żaniem takich niebezpieczeństw. 

Specyfika określanych za Maciejewskim (2014) grup dyspozycyjnych, 
zawiera nieuchronność widoku śmierci w indywidualnych zadaniach poszcze-
gólnych formacji. Wybrany przedmiot badania – instytucja bezpieczeństwa, 
jaką jest Państwowa Straż Pożarna (PSP), stanowi osiowość zainteresowa-
nia, a tym samym jej kadry. Funkcjonariusze wskazanej formacji są celem 
opracowania.

W efekcie obserwowania akcji zespołów ratownictwa technicznego PSP, 
zadysponowanych m.in. do zdarzeń drogowych jako MZ – miejscowe za-
grożenie (inne niż pożar, wynikające z czynników rozwoju cywilizacyjnego, 
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działań natury, sił przyrody) i możliwych analiz w konsekwencji m.in.: bu-
dowy samooceny, spadku morale, bezskuteczności motywacji, depresji czy 
strachu, to prawdopodobieństwo zaistnienia śmierci o zmiennym podłożu 
stanowi, bez wątpienia, główny problem badawczy i podłoże większości za-
gadnień. Ważnym jest, żeby zderzając się ze śmiercią będąc m.in. jej świad-
kiem uświadomić sobie, że stan ten: „stanowi prawdopodobnie najważniejszą 
sytuację graniczną” (Berger 1997, s. 79). 

Na podstawie uniwersalnego języka szkoleń założono, że obecność wido-
ku śmierci innej osoby, w równym stopniu, niezależnie od cech psychofizycz-
nych, kwalifikacji zawodowych i stanowiska służbowego, dotyczy każdego 
członka zastępu w trakcie akcji ratunkowych.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA.  
SŁUŻBA Z KOMPLETEM UNIWERSALNYCH SYMBOLI  
I OBAW

Państwowa Straż Pożarna podobnie jak pozostałe grupy dyspozycyjne  
w procesie formalizacji swojego działania, ustaliła uproszczony język szkolenia 
funkcjonariuszy. Ma on za zadanie identyfikować zdarzenia w obrębie obsza-
ru oddziaływania w sposób łatwy i zrozumiały oraz mniej stresujący. Dla zo-
brazowania charakterystycznego języka szkoleń, którym najczęściej posługują 
się funkcjonariusze PSP, tworząc plany akcji, prowadząc je i raportując wyko-
nanie, zaprezentuję wybrane skróty słów, symbole, grafiki (w odniesieniu do 
życia i śmierci ludzi), dające możliwość indywidualnego podejścia do widoku 
śmierci poprzez użycie symboliki:

1. osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – poszkodowany;
2. kierujący akcją medycznych czynności ratunkowych – KAM (Dz.U. 

2017 poz. 2195);
3. koordynator medycznych działań ratowniczych – KMDR;
4. kwalifikowana pierwsza pomoc – KPP (Dz.U. 2017 poz. 2195);
5. medyczne działania ratownicze – MDR (Dz.U. 2017 poz. 2195));
6. lokalne MZ/L – są to nagłe uszkodzenia m.in. maszyn, obiektów po-

wodujące zagrożenie dla życia, mienia, zdrowia, w których wystąpiła 
nie więcej niż 1 ofiara śmiertelna;

7. średnie MZ/Ś – jest nagłym uszkodzeniem urządzeń, maszyn, 
pojazdów, obiektów powodujących zagrożenie dla m.in. życia, 
zdrowia, w których nastąpiło od 2 do 3 ofiar śmiertelnych;
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8. kody lokalizacji miejsca zdarzenia to m.in.: 101 (budynki admini-
stracji), 102 (budynki oświaty), 103 (budynki służby zdrowia), 104 
(lokale handlowe), 107 (kultu religijnego), 201 (hotele), 207 (schro-
niska), 208 (budynki jednorodzinne), 209 (budynki wielorodzinne), 
501 (motocykle, jednoślady), 504 (samochody osobowe), 507 (sa-
moloty pasażerskie), 511 (statki pasażerskie);

9. kody opisujące prawo własności to m.in. 440 (własność spółdzielni), 
610 (własność osób fizycznych), 620 (własność osób prawnych), 900 
(własność nie do ustalenia);

10. rodzaj wypadku: Ś – śmiertelny (zmarły), R – ranny;
11. ranny strażak otrzymuje w ewidencjonowaniu po akcji oznaczenie 1;
12. zmarły strażak otrzymuje w ewidencjonowaniu po akcji oznaczenie 0.

Rozkaz nr 4/2000 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego 
Zbioru Znaków Taktycznych i Prewencyjnych dla Straży Pożarnych (KGPSP 
2000) – wprowadził na potrzeby podmiotów KSRG symbolikę gestów i ozna-
czeń służących sprawnemu przekazywaniu informacji oraz graficznemu zobra-
zowaniu sytuacji (m.in. elementów, środków i obiektów związanych z bezpie-
czeństwem ludności). 

Do ważniejszych cech wyróżniających system należą m.in.:

1. używanie kolorów (ciemnobrązowego, czerwonego, czerwonego, 
niebieskiego, żółtego, zielonego, czarnego) do sporządzania map  
i planów oraz koloru złotego, i srebrnego, i pomarańczowego – dla 
wyeksponowania emblematów dowódców kierujących działaniami;

2. stosowanie symboli np.:

• – oznacza samochód pożarniczy;

• – oznacza pojazd dowodzenia lub ambulans;
• – oznacza śmigłowiec;
• – oznacza specjalistę-ratownika, ratownika-kierowcę lub 

operatora sprzętu specjalnego;
• – oznacza: martwy lub zniszczony, użycie przekreślenia  

w kolorze czerwonym – spalony;

• – oznacza ranny lub uszkodzony;

• – dłońmi obu rąk podniesionymi do góry wykonując szyb-
kie ruchy poprzeczne oznaczamy: niebezpieczeństwo, wy-
cofać się, roty wróć, na pomoc (KGPSP 2000). 
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Zdarza się, że strażacy PSP posiłkują się w trakcie akcji „ściągawkami” 
mogącymi pomóc sprawniej wykonać działania poprzez szybkie wyjaśnie-
nie używanych skrótów i symboli. Przykładem jest aplikacja na telefon, tzw. 

„apka”: „Straż” (GP 2022).
Pandemia SARS-CoV-2, która obejmuje zasięgiem obszar Polski od po-

nad roku pozwoliła zweryfikować celowość i możliwości krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Do formacji mającej za cel m.in. wspoma-
ganie systemu opieki zdrowotnej w okresie zwalczania epidemii należy nie-
zmiennie Państwowa Straż Pożarna. To właśnie duża sprawność zadaniowa  
i możliwości udowodniły, że funkcjonowanie tej paramilitarnej grupy dys-
pozycyjnej, znacząco wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w 
czasach bez wojen. Uczestniczenie w większej liczbie izolowanych zdarzeń 
ratownictwa medycznego (czyli takich, do których nie ma możliwości zadys-
ponowania karetki lub czas dotarcia jest znaczenie dłuższy, niż dotarcie straży 
pożarnej) – jednostek Państwowej Straży Pożarnej stanowi „źródło” dodat-
kowego i niedoszacowanego szkoleniem widoku śmierci. Lata 2020-2021 
w podsumowaniu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykaza-
ły, że ogólna liczba ofiar śmiertelnych miejscowych zagrożeń wzrosła o 1104,  
a ofiar pożarów o 30.

Tab. 1. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia
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1 Pożar (P) 486 516 6 8 2594 2444 162 149

2
Miejscowe  
zagrożenie 
(MZ)

5837 6941 70 105 46521 50063 3336 3814

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: (GOV 2022).
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W konsekwencji rosnących ilości miejscowych zagrożeń, jak czytamy  
w jednym z aktów normatywnych: „Wykonywanie zadań służbowych i peł-
nienie dyżuru strażaka” (Dz. U. z 2005 r. nr 266 poz. 2247, z późn. zm.) to 
realizacja i efekt m.in. szkoleń jakim podlegają kadry pożarnictwa.

Pożarnictwo, podobnie jak i wszystkie inne grupy dyspozycyjne, ulegało 
wielu zmianom i przekształceniom. W przypadku Polski kluczowe okazały się 
w tym wymiarze przemiany przełomu lat 80 i 90. XX wieku, które bezpośred-
nio wpłynęły na poszczególne instytucje bezpieczeństwa: zastępując jedną for-
macje inną (casus Milicji Obywatelskiej i Policji), kreując nowe rozwiązania 
(ochrona granic i powstanie Straży Granicznej), modyfikując czy nawet roz-
szerzając obowiązki i zadania (przykład PSP). Reforma systemu ochrony prze-
ciwpożarowej zapisana ustawami z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciw-
pożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej wymogła potrzebę wprowadzenia 
nowego systemu szkolenia kadr. Nowe zasady kształcenia objęły zarówno 
jednostki ochrony przeciwpożarowej, jak i powstał krajowy system ratow-
niczo-gaśniczy (KSRG). Przyjęto zasady kursów podnoszących kwalifikacje, 
formę szkolnej nauki zawodu m.in. technika pożarnictwa czy wyższej uczelni 
pożarniczej kształcącej inżynierów pożarnictwa. Organizacją nauki zajęły się 
szkoły pożarnicze oraz ośrodki szkolenia i sekcje doskonalenia zawodowego. 
Charakterystyczną cechą systemu jest nie tylko uzyskanie tytułu zawodowego, 
ale nadanie pierwszego stopnia służbowego po zakończeniu szkolenia. 

Już na etapie służby kandydackiej strażak Państwowej Straży Pożarnej 
jest oceniany ze sposobu radzenia sobie z problemami różnej natury i pod-
lega opiniowaniu służbowemu m.in. za postawę moralną (Dz. U. z 1997 r.  
Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554). Ocenia się go cyklicznie jak pełnopraw-
nego funkcjonariusza ujmując za powód możliwego urlopu – śmierć w odnie-
sieniu do osób bliskich.

Widok śmierci jest źródłem wielu emocjonalnych stanów. Przykładem 
jest m.in. „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej z 30 listopada 2020 roku, który szeroko instru-
uje co do potrzeby wsparcia na miejscu zdarzenia, identyfikując m.in.: poję-
cie stresu traumatycznego, kryzysu psychicznego, depresji, przede wszystkim 

„wynikającymi ze służby i wyrobienia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych” (PSPwZS 2020).

W przypadku kadr kierowniczych formacji ta problematyka jest rów-
nie ważna. Porusza ją m.in. „Projekt szkolenia doskonalącego dla dowódców 
zmian z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia 
psychologicznego” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 2011 r., 
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który zakłada, że po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien m.in. iden-
tyfikować źródła stresu związane ze służbą, tłumaczyć reakcje na zdarzenia 
traumatyczne, rozpoznawać symptomy świadczące o potrzebie udzielenia 
strażakowi profesjonalnej pomocy psychologicznej (PSD 2011). W oparciu  
o zebrane różnorodne formy graficznego przedstawiania przebiegu akcji ra-
tunkowej, m.in. przez stosowanie skrótów, stworzono: „Zasady Ewidencjo-
nowania Zdarzeń W Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 
Pożarnej” i opublikowano przez Komendę Główną Państwowej Straży Po-
żarnej – dział Krajowego Centrum Koordynowania Ratownictwa i Ochrony 
Ludności w dniu 20 sierpnia 2019 roku. W niniejszym opracowaniu stanowi 
on zbiór sformułowań reprezentujących język szkoleń przypisany do kategorii 
śmierci w służbie. Zasady ewidencjonowania określają wymagania, jakie po-
winny być spełnione wypełniając karty zdarzeń oraz informacji z przebiegu 
akcji (ZEZPSP 2019).

IDENTYFIKACJA EMOCJI STRAŻAKA  
WOBEC ŚMIERCI INNEJ OSOBY W SŁUŻBIE

Strażacy w trakcie służby mają do czynienia z sytuacjami, które wyczer-
pują pokłady odporności fizycznej i psychicznej. Wśród powodów mogących 
znacząco obniżyć sprawność zadaniową, odnajdziemy emocjonalność widoku 
śmierci. Empirycznie w oparciu o krytyczną analizę tekstów i analizę odpo-
wiedzi ankiety umieszczonej na portalach strażackich, podjęto próbę odna-
lezienia pewnej postawy oraz podejścia do oddziaływania symboliki zapisu 
prowadzonych akcji przez JRG PSP (JRG – Jednostka ratowniczo gaśnicza re-
alizująca podstawowe ratownictwo techniczne w obrębie PSP) – określającego 
emocjonalność widoku śmierci. W badaniach przeprowadzonych w okresie 
10-16 stycznia 2022 roku udział wzięło 74 uczestników.

Zacznijmy od krótkiej charakterystyki badanych. Respondenci okazali 
się wyłącznie mężczyznami (100%) mieszkającymi w mieście o liczbie ponad 
100 tyś. mieszkańców (48%), w mieście do 100 tyś. osób (41%) i na obszarze 
wsi (10%). Legitymowali się stażem w PSP powyżej 10 lat (41%), od 0 do 5 
lat (34%), od 6 do 10 lat (24%) i wykształceniem średnim (23%) oraz wyż-
szym (21%). Pomimo umieszczenia ankiety na ogólnodostępnych serwerach, 
niestety, nie uczestniczyła żadna kobieta pełniąca służbę w Państwowej Straży 
Pożarnej. Trudno jest jednak uznać ów niedobór kobiet wśród osób bada-
nych za zaskakujący. PSP jest grupą dyspozycyjną o bardzo niskim udziale ko-
biet wśród funkcjonariuszy. W PSP na ogólną liczbę 29.955 funkcjonariuszy, 
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służbę czynną pełni (tylko) około 1197 kobiet (KwPSP 2022), w tym 194 na 
stanowisku kierowniczym. Interesującym może wydać się przewaga uczestni-
ków badania na korzyść mieszkańców większego miasta (powyżej 100 tyś.). 
Społeczna pozycja strażaka jako istotnego elementu kultury społecznej przy-
pisuje mniejszym miejscowościom i terenom wiejskim kult strażaka OSP.  
Po analizie odpowiedzi widać, że mieszkający na terenie wsi strażacy (zawodo-
wi) nie chcą dzielić się przemyśleniami (być może zmiana adresata na strażaka 
OSP zmieniłaby wynik. Nie jest to jednak przedmiotem tego opracowania).

Wyniki badania pokazują, że większość pożarników partycypowała w sy-
tuacji, w której spotkała się ze śmiercią osoby, która była im nieobca. Liczba re-
spondentów biorących udział w akcji ze zdarzeniem śmiertelnym dotyczącym 
osoby znajomej (69%) może być interesująca poznawczo. Badani z tą trudną 
sytuację radzili sobie w różny sposób. Wyniki ankiety pokazują, że sposobem 
na odstresowanie jest rozmowa z kolegami (45%), a dla części uczestników 
widok śmierci został wpisany w zawód (21%). Grupa respondentów przyjęła 
postawę dystansowania się od przełożonych w temacie śmierci (17%), nie 
myśli o tym widoku (14%), a dla części jest tematem tabu (3%). Można na 
tej podstawie założyć, że wspólna jazda w kabinie pojazdu i odtwarzanie stanu 
materiałowego wykorzystanych do akcji środków, czy wreszcie np. kolejny 
alarm lub wspólny odpoczynek, dają możliwość odreagowania w jakimś stop-
niu, zwłaszcza poprzez rozmowę. Jest to w przeważającej ilości odpowiedzi 
rozwiązanie sugerujące, że istnieje niepisana bariera w rozmowie z dowódcami. 
Być może możliwość oceny indywidualnej strażaka przez zwierzchnika, okaza-
nie swoistej słabości czy ewentualne pozbawienie się awansu, leżą u podstaw 
o połowę mniejszej liczby odpowiedzi na korzyść przełożonych. Strażak za-
wodowy o wyrobionej postawie służbą powyżej 10 lat, mieszkający w dużym 
i małym mieście oraz na wsi, znający się na problematyce pierwszej pomocy, 
prowadzeniu akcji wybierze taką odpowiedź, ponieważ np. przez wiele lat  
w miarę możliwości oswoił się z widokiem śmierci w służbie. Najmniejsza 
liczba respondentów odpowiadając, że jest to temat tabu może wskazywać 
niepewność badanych m.in. co do słuszności bycia strażakiem, udzielenia wła-
ściwej odpowiedzi, zawahania czy izolacji społecznej. 

Państwowa Straż Pożarna jako formacja ściśle sformalizowana, opierają-
ca się na szeregu aktów formalnoprawnych, reguluje ściśle proces szkoleń od 
średniego do wyższego technicznego. Opracowana przez odpowiednie instytu-
cje problematyka m.in. śmierci, wypadków, ofiar oraz pomocy, została przed-
stawiona w części drugiej jako zakodowany system znaków, skrótów i kolorów 
charakteryzujących indywidualny język formacji. Strażacy Państwowej Straży 
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Pożarnej przywiązują uwagę do szkoleń i w służbie – zdobyta wiedza pomaga 
im zrozumieć widok śmierci (34%), a dla części respondentów sposób od-
czuwania śmierci jest sprawą indywidualną (28%). Uczestnicy uważają, że 
zdobyta wiedza nie pomaga (15%), że szkolenia są niewystarczające w tym, 
żeby lepiej zrozumieć problem (13%). Proporcjonalnie mniej jest niezdecy-
dowanych, którzy nie potrafią ocenić współzależności szkoleń do odczuwania 
śmierci (10%). Pomimo, że tematyka szkoleń nie zawiera wyłącznie zagad-
nienia śmierci, sprowadza się większość programów do omówienia miejsca 
prowadzenia akcji i oznaczenia czy dana osoba jest ranna, czy poniosła śmierć 
oraz zapisu tego w postaci tabel. 

Duże zróżnicowanie odpowiedzi o emocje w obliczu widoku śmierci 
wykazało istnienie problemu samooceny u badanych. Największa liczba re-
spondentów odpowiedziała, iż nie podejmie się oceny (32 osoby). Postawami, 
jakimi określali swoją emocjonalność były: bezsilność, lęk, stres, trauma i inne 
(nie doprecyzowane). 

Tworząc ankietę założono, że podjęta zostanie próba oceny odczuwania 
śmierci przez jej emocjonalność i język szkoleń. Tak hermetyczne środowisko 
oparte na rozkazie i szkoleniu posiada, być może, nieopisany schemat, typ 
czy rodzaj działania zwiększającego podatność na odczuwanie widoku śmierci  
w czasie służby. Pytając respondentów o możliwość wskazania czynności lub 
zachowania, rozkazu, przepisu etc., które powodują intensywność odczuwania 
emocji większą od najczęstszej, poproszono o opisanie ich własnymi słowami. 
Wpisywano najczęściej prowadzenie pojazdu strażackiego (łącznie 12 osób). 
Po przeanalizowaniu programów szkoleń, zasad postępowania w czasie akcji, 
protokołów i przepisów o funkcjonowaniu PSP stwierdzono, że z wielu zadań 
to kierowca przyjmuje odpowiedzialność od momentu alarmu: za kolegów, 
trasę, bezpieczny dojazd, obsługę m.in. pompy, raport, powrót, uzupełnienie 
materiałów użytych na podstawie rozkazu. Wyjątkowo duży zakres, różno-
rodność pojazdów przydzielonych do prowadzenia (czasem kilku na służbie) 
może być argumentem wpływającym m.in. na emocjonalność podejścia. 

Ostatnim zagadnieniem była próba odnalezienia efektu szkoleń w spo-
sobie odczuwania emocji na widok śmierci w służbie. Dla większości re-
spondentów programy i język specyficznych form określania śmierci jest po-
mocny z rozumieniu widoku śmierci (42%), są również uczestnicy, którzy 
pomimo używania określonych procedur w służbie i postępowania według 
przepisów nie potrafią tego ocenić (36%). Ankietowani w części przyznają, iż 
szkolenia nie tłumaczą problemu (14%), a wręcz, gdyby ich nie było, łatwiej  
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zrozumieliby widok śmieci (5%). Natomiast 3% badanych nie zdecydowało 
się odpowiedzieć na to pytanie. 

PODSUMOWANIE

Przedstawiona próba analizy tematu obecności śmierci innej osoby  
w służbie strażaka Państwowej Straży Pożarnej stanowić może wstęp do głęb-
szych badań związanych z emocjonalną reakcją na widok śmierci np. poszko-
dowanego uczestnika „wypadku”, pożaru czy innego zdarzenia zapisanego 
protokołem i językiem szkoleń jako np. „Ś” (śmiertelny). Dla strażaka PSP 
widok śmierci stał się niewątpliwie jednym z korelatów szeregu problemów 
odczuwania m.in.: stresu długotrwałego, wypalenia zawodowego czy proble-
mów szkoleniowych oraz rodzinnych.

Po analizie odpowiedzi nie udało się potwierdzić, że obecność śmierci 
innej osoby w równym stopniu, niezależnie od cech psychofizycznych, kwali-
fikacji zawodowych i stanowiska służbowego, dotyczy każdego członka zastę-
pu w trakcie akcji ratunkowych. Kwalifikacją określającą inną emocjonalność 
w odniesieniu do zdarzeń w trakcie pełnienia służby jest objęcie stanowiska 
kierowcy. 

Doświadczanie widoku śmierci jest kompensowane przez język szkole-
nia, sposób zapisu i rozmowę m.in. z kolegami. Mniej podatnymi na emocje  
w obliczu widoku śmierci są strażacy Państwowej Straży Pożarnej mieszkający 
w miastach do 100 tyś. mieszkańców, z wysługą lat powyżej 10.
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PRESENCE OF THE DEATH OF ANOTHER PERSON  
IN THE STATE FIRE BRIGADE SERVICE

Abstract: A man, as long as he is absorbed in the tasks of everyday 
life, does not notice death, perhaps he does not take it into account, 
most often avoiding discussions about it. Practicing a profession that 
was created to protect, inter alia, human life, absurdly, is based on the 
presence of the category of death. In the paramilitary formation of the 
internal security system of Poland, every day directly in a rescue opera-
tion, a firefighter of the State Fire Service may witness someone's death 
and be killed himself while on duty. The aim of the study is to identify 
the category of death through the specific language of formation and 
to analyze individual attitudes of firefighters to the border situation – 
meeting with death. This article is based on my own research, which 
concerned the emotionality of the sight of death during the service of 
a firefighter with training preparation.

Keywords: State Fire Service, firefighters, death, work
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ROMNIK/SEBALD/WIERZCHOWSKI  
– SZCZELINY PRZETRWANIA, 

STRAŻNICE PAMIĘCI, 
PRZESTRZENIE W SŁUŻBIE 

OCALENIA ŻYDÓW Z ZAGŁADY

Streszczenie: Punktem wyjścia dla tekstu są wypracowane na potrzeby badań 
pojęcia „skarbnicy” i „szczeliny” pamięci. Definicje wskazanych zjawisk pa-
mięciologicznych wykorzystane zostały do projektów artystycznych ze sfery 
galerii sztuki, teatru oraz literatury. Kategorie „strażnic” i „skarbnic” posłużyły 
do analiz pamięcioznawczych takich tekstów kultury jak: wystawa „Kryjówki” 
Natalii Romnik, proza W. G. Sebalda Austerlitz oraz spektakl Marcina Wierz-
chowskiego „Stary dom”. 

Słowa kluczowe: pamięcioznawstwo, „Kryjówki”, skarbnice, szczeliny, „Stary 
dom”

Pamięć jako medium mówienia o zagładzie i czasach „pozagładowych” 
jest istotnym łącznikiem przeszłość z teraźniejszością. Na temat obecności 
pamięci, będącej przestrzenią do przepracowywania przeszłości w ramach 
studiów nad Holokaustem, pojawiło się wiele publikacji. Wśród nich warto 
wspomnieć m.in. najnowsze wydane na polskim gruncie dwutomowe dzieło 
Reprezentacji zagłady w kulturze polskiej (Buryła 2021), Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej (Jedlińska 2019) czy, w polskiej najprawdopodobniej naj-
bardziej znaną w przestrzeni teatru publikację Grzegorza Niziołka Polski Teatr 
zagłady (Niziołek 2013). 
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W niniejszym tekście będę chciał rzucić nieco inne spojrzenie na tema-
tykę związaną z zagładą czy przestrzeniami, w których ukrywała się społecz-
ność żydowska przed śmiercią podczas Shoah. Najistotniejsze będą dla mnie 
przestrzenie, obiekty, artefakty i miejsca, gdzie swoje odzwierciedlenie zna-
lazł szczególny rodzaj pamięci. Mam tu na myśli przede wszystkim pamięć 
przetrwania zagłady. W pierwszej części skupię się na wypracowaniu dwóch 
metodologicznych zagadnień. Pierwszym z nich będzie pamięciologiczne po-
jęcie określające miejsca ocalenia Żydów jako „strażnice pamięci”. Termin 
ten będzie odnosił się bardziej do procesu związanego z kultywowaniem, za-
pamiętywaniem miejsca bądź przestrzeni obiektu, gdzie w czasie Holokaustu 
przetrwała społeczność żydowska. „Strażnica pamięci” będzie miała charakter 
dobrowolnego widzenia, przewidzenia, pamiętania, bądź też siłowego, ko-
niecznego, niechcianego, wypieranego i afektywnego „strzeżenia”. Z kolei 
drugim – będzie termin „szczelina przetrwania”. Oznacza on w skrócie za-
równo przestrzeń w rozumieniu namacalnym i rzeczywistym, jak i szczeliny 
jako miejsca, gdzie można było przetrwać i ocaleć. To, co będzie odróżniało 

„szczelinę” od „strażnicy”, to ocena estetyczna. 
W drugiej części pracy pokrótce ukazane zostanie działanie „szczelin”  

i „strażnic”. Wykorzystane jako przykłady zostaną trzy teksty kultury z róż-
nych przestrzeni. Fragmenty literatury wielkiej prozy, takie jak Austerlitz Se-
balda, spektakl Marcina Wierzchowskiego jako dzieło teatralne oraz projekt 
badawczy i wystawa Natalii Romnik z Galerii Zachęta. 

Dzieła wymienione wyżej nie zostały wybrane przypadkowo. Każde  
z nich traktuje o Holokauście w inny sposób – u Sebalda, łącząc prozę z fo-
tografią, u Wierzchowskiego – pamięć przeszłości miejsca z niemożliwością 
ucieczki od niej, zaś projekt Natalii Romnik – łączy interdyscyplinarność 
badań nauk geologicznych z ich artystyczną reprezentacją. Praca na styku 
różnych tekstów kultury posłużyć ma jako przykład możliwości szerokiego 
zastosowania kategorii „strażnicy” i „szczeliny” w badaniach nad kulturami 
pamięci. 

Nie sposób zacząć refleksji na temat żydowskich miejsc pamięci prze-
trwania z czasu Holokaustu z miejscami-nośnikami pamięci postholokausto-
wej, bez wymienia choć pokrótce materiałów badawczych związanych ściśle 
z tematem. Anna Bieniaszewska, wieloletnia badaczka i pracowniczka Archi-
wum Państwowego w Toruniu, jest autorką książki Żydzi w Wąbrzeźnie – 
świat utracony (Bieniaszewska 2020). Publikacja ta stała się dla mnie punktem 
wyjścia do stworzenia tego tekstu. Autorka tworzy obraz wielokulturowego 
miasta. Odtwarza kawałek po kawałku fragmenty jego historii, sięgając do 
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początków, poprzez wspólne dobre życie jego trójwyznaniowych mieszkań-
ców, aż po mroczne czasy Holocaustu. Bieniaszewska swoją drobiazgowością 
archiwistyczną przywraca pamięć miejscom, tworzy struktury odkrytych pa-
mięciowych pokładów „świata utraconego” wąbrzeskiej społeczności. Inną 
inspiracją była książka Patrycji Dołowy Skarby poszukiwacze i strażnicy żydow-
skiej pamięci (Dołowy 2022). Stanowi ona historię podobną do wielu opo-
wieści poszukiwania utraconych korzeni po konieczności opuszczenia Polski 
przez żydów na skutek wojny. W sposób szczególny jako siła napędzająco-in-
spirująca, oddziałują na mnie słowa z prologu. Dołowy pisze w nim, iż: 

Polska pełna jest żydowskich rzeczy. Porzuconych, wziętych pod opie-
kę, przywłaszczonych, przejętych, znalezionych i takich które wciąż 
czekają na odkrycie. Kurzą się na strychach, zalegają w piwnicach, 
tkwią w podziemnych skrytkach lub na widoku w serwantkach za 
szybką. Nie jest to złoto, lecz coś cenniejszego od złota: to ślady milio-
nów żyć, o których musimy pamiętać (Dołowy 2022, s. 5). 

Poszukiwanie tych miejsc, których losy obecności i widzialności musimy pa-
miętać, oraz praca niemalże archeologiczna przy ich odzyskiwaniu, stanowią 
niezwykle bogatą przestrzeń badawczą.

STRAŻNICA PAMIĘCI

Zastanawiając się, czym mogłaby być „strażnica pamięci”, postanowi-
łem poszukiwanie rozpocząć od słownikowej definicji, by potem przejść do 
prozatorskich impresji. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje strażnicę jako 

„basztę, twierdzę, lub inny budynek, w którym pełniona jest straż” (SJP PWN 
2022). Ta definicja już jest bardzo bogata znaczeniowo – strażnica jako miej-
sce pełnienia straży, opiekowania i pilnowania tego, co jest powierzone, jako 
miejsce będące twierdzą, basztą. W tworzeniu i lokowaniu dawnych miast był 
to budynek bardzo ważny, o znaczeniu logistycznym dla społeczności lokalnej. 
Wielki Słownik Języka Polskiego wzbogaca tę definicję o aspekt związany z prze-
bywaniem w niej strażników oraz pełnienia przez nich roli „osób pilnujących” 
w strażnicy czegoś cennego (WSJP 2022). W strażnicy mieściło się coś, co 
wymagało zaopiekowania się nim, coś, co wiązało się z obecnością strażników. 
Zgodnie z jedną z definicji strażnika z kolei jest traktowanie go jako opieku-
na. W kategorii militarnej strażnica traktowana jest jako element fortyfikacji 
w formie wieży. Zazwyczaj znajdowała się ona na wzgórzu, by ułatwić woj-
skowym obserwację. Wyposażona też była w systemy sygnalizujące. Strażnice 
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były bardzo dobrze umocnione i uzbrojone, co dawało im możliwość obro-
ny. Starożytni Rzymianie, budując system graniczny w postaci choćby Wału 
Hadriana i Wału Antonina, wykorzystywali system strażnic wyposażonych  
w system komunikacji „swój-wróg”, celem obrony swoich ziem. Jeszcze cie-
kawsze znaczenie daje nam angielski odpowiednik strażnicy – słowo watchto-
wer. Jest on zrostem składającym się z dwóch leksemów czasownika watch 
(‘obserwować’) oraz rzeczownika – tower (‘wieża’).

Angielski źródłosłów zaprowadza nas zatem do pamięcioznawczego 
aspektu związanego ze znaczeniem słowa strażnica – zegara jako tradycyjne-
go już symbolu/atrybutu przemijania, obiektu/przedmiotu, który odmierza 
czas oraz jako ten, który czyni przeszłość minionym i wykazuje wanitatywną 
konieczność. 

„Strażnica pamięci” będzie zatem miejscem, w którym „skarb pamięci” 
został objęty opieką, został zabezpieczony i jest przechowywany, będąca tak-
że depozyt pamięci, miejscem-depozytariuszem. Może to być zatem realna 
przestrzeń, ale istotą strażnicy jest jej wymiar mentalny. „Strażnica pamięci” 
staje się przez swoją rolę społeczną przestrzenią nie do zdobycia, warownią, 
w której przechowywane są materialne pozostałości przeszłości To czas prze-
chowuje to, co niematerialne, to co Dołowy nazywa „śladami milionów żyć, 
o których musimy pamiętać”. Strażnica nie może obyć się bez strażników. 
Tych, którzy pilnują. Platon określał ich mianem phulakes. Artur Pacewicz  
w Koncepcji przyjemności w filozofii Platona tak o nich pisze: 

Jak pamiętamy, jedną z grup społecznych, wyodrębnionych z całego 
społeczeństwie przez Platona, są tak zwani strażnicy [phulakes]. Ich 
stan majątkowy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum 
(na przykład do żołdu wystarczającego na roczne utrzymanie – praw-
dopodobnie tylko rynsztunku i ewentualnie pomieszczenia mieszkal-
nego, ponieważ strawę mają zapewnioną). Ta konieczność wyznaczona 
jest przede wszystkim warunkami o charakterze społeczno-moralnym. 
Stan posiadania nie może prowadzić do krzywdzenia innych obywateli 
(Pacewicz 2016, s. 138). 

Strażnica jest miejscem, zaś ci, którzy nim się zajmują, badają ją i orga-
nizują dzięki niej komunikat artystyczny, stanowią strażnicę. Strażnica sama 
w sobie nie podlega ocenie estetycznej. W jej analizie ważniejsze są kwestie 
związane z budowaniem kapitału o wymiarze materialnie strategicznym.  
Z tego powodu „strażnica pamięci” może stać się czymś na kształt „bytu”  
w ujęciu Kapitalizmu Marksa, gdzie pojawia się pytanie o „co” (podmiot),  
a nie o jego jakość. Będzie to bardziej praca nad miejscem, artefaktem czy 
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obiektem w kategorii „co” to jest – w ramach holokaustowej i postholokausto-
wej jego tożsamości i losów. Do badania wartości estetycznych „strażnicy pa-
mięci” posłużyć może choćby scharakteryzowana poniżej „szczelina pamięci”.

SZCZELINA PAMIĘCI

Drugą z wyprowadzonych kategorii do analizy tekstów kultury w ramach 
polityk pamięci jest kategoria „szczelin pamięci”. Inspiracją do wykorzystania 
szczeliny nie tylko jako miejsca pamięci, ale jako kategorii badawczej, stała 
się wspaniała książka Joanny Bracht-Czajny Szczeliny istnienia (Bracht-Czaj-
na 2018). Przez naukowców uważna jest za jedną z najważniejszych książek 
filozoficzno-egzystencjalnych lat 90. ubiegłego wieku. Poza zwyczajnymi opo-
wieściami o codzienności i jej przeżywaniu, znaleźć można w niej poszlaki do 
sformułowania definicji „szczeliny” jako pojęcia. 

Dla Bracht-Czajny szczelina stanowi przestrzeń, od której zaczyna się 
życie, które prowadzi do życia i jest związana z życiem i przeżywaniem go. 
Ponadto każdy z nas jest na swój sposób „szparą rzeczywistości”, w której to 
dokonuje się nasze życie. Jako argument, iż wszyscy jesteśmy szczelinami, ba-
daczka podaje, iż świat pęka tam, gdzie jesteśmy, tam staje się doświadczenie 
tajemnicy (Bracht-Czajna 2018, s. 162). Co więcej, szczelna skojarzona jest  
z przenikaniem się wody, a więc z życiem. Szczelinie można przypisywać kate-
gorię estetyczną przez jej ścisły związek z codziennością, a w sposób szczególny 
z przedmiotami, obiektami i artefaktami tejże codzienności. Codzienność sta-
je szczeliną, gdyż, idąc za Bracht-Czajny, od szczeliny i w szczelinie zaczyna się 
życie. Wartość estetyczna zaś jako kategoria związana jest z doświadczaniem 
stosunku do obiektów w ramach codzienności. 

Przedmiot jako słowo podlegające wartościowaniu estetycznemu pojawia 
się u Mirosława Weisa (Horecka 2011, s. 4). Dla niego przedmiot jest poję-
ciem na tyle szerokim, iż można przypisać mu wszelkie kategorie ontyczne 
z wyjątkiem własności. Stąd „strażnica pamięci” przez swoją własność, jaką 
jest „strażnictwo”, nie może podlegać ocenie estetycznej, w przeciwieństwie 
do szczelin niebędących własnościami a podmiotami. 

Słownik języka polskiego PWN definiuje szczelinę jako długi i wąski otwór 
w czymś (SJP PWN 2022). Więcej informacji na temat szczelin można 
znaleźć, poszukując pedologicznej definicji. Tam pojawia się uzupełniające 
pęknięcie oraz typologie szczelin ze względu na warunki ich powstania. Przy 
definiowaniu szczeliny pojawia się także aspekt pamięciowy związany z tzw. 

„szczelinami czasowymi”. Są to mechanizmy przesyłania danych w systemach 
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informatycznych. To, co jest interesujące z punktu widzenia pamięciologii, to 
aspekt magazynowania i przetwarzania danych w ramach „szczeliny czasowej”. 
Znów pojawia się punkt, w ramach którego czas traktowany jest jako element, 
łącznik między afektami.

Ciekawe założenia szczeliny znajdują się w derridiańskiej koncepcji apo-
retycznej szczeliny. Koncepcja ta jest powiązana z teorią widmontologii i wid-
mowości. Jacques Derrida zakłada, iż szczelina ta występuje poza obecnością  
i egzystencją, gdzie odbywa się uśmiercenie i śmierć. Szczelina aporetycz-
na jako kategoria badawcza odnosi się zatem do zjawisk i bytów w całości 
będących martwymi, sam zaś aspekt aporetyczności rozumiany jest z kolei 
jako zbiór zagadnień o nieustanej aktualności. Szczelina aporteryczna staje się 
przestrzenią nieustannego rozważania kwestii i znaczeń powiązanych z prze-
mijaniem i utratą obecności obiektów, bytów i ich widm oraz sposobów ich 
utrwalania. (Brzeziński 2016, s. 294). 

„Szczelina pamięci” będzie zatem łączyć to, co daje nam Bracht-Czaj-
ny, pedologia i informatyka. Szczelina ta staje się kategorią estetyczną służącą 
do opisywania fizycznego stanu artefaktów, przestrzeni, afektów związanych  
z pamięciowym doświadczeniem rzeczywistości. To abiekt związany, pla-
sujący się na styku polityki, estetyki i epistemologii. Na potrzeby tej pracy 
szczelina pamięci będzie odnosić się do holokaustowej i postholokaustowej 
tożsamościowej narracji o miejscach związanych z przeżywaniem doświadcze-
nia zagłady przez Żydów. W szczelinie tej będzie ukrywało się życie, pamięć 
o życiu i ocaleniu od śmierci. Świat, który pękł tam, gdzie była konieczność 
ukrycia w szczelinie, trzyma ze sobą tajemnicę prowadzącą do przetrwa-
nia i ocalenia. To w najszerszym rozumieniu od Weissa przedmioty, które 
się stały szczeliną pamięci i szczeliną, w której istnieje pamięć i jest w niej 
przechowywana.

SEBALD, AUSTERLITZ

Pierwszym z analizowanych pod kątem „strażnic pamięci” i „szczelin 
pamięci” tekstem kultury będzie Austerlitz Sebalda (Sebald 2008). Ten wy-
bitny pisarz niemieckiego pochodzenia bardzo wyraźnie w swojej twórczo-
ści kreśli linię związaną z rolą czasu pamięci i narracji okołoholokaustowych. 
Cechuje się on drobiazgowością, niezwykle wymownymi opisami oraz przy-
wiązaniem do fotografii, która staje się u niego niejako narzędziem zarówno 
silniejszej komunikacji jak i wzmacniającym wymiar pamięciologiczny tekstu  
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prozatorskiego. Sam swoją prozę określa mianem prozy historycznej czy pi-
sarstwa historycznego. 

Austerlitz uważane jest za największe dzieło Sebalda. Stanowi ono dzieje 
poszukiwań, powrotów do pamięci, „grzebania” w czasie, pracy przy przed-
miotach czy niezdobytych afektach. Głównym bohaterem powieści jest tytu-
łowy Austerlitz, człowiek, który poszukuje przeszłości związanej z Holokau-
stem. Odwiedza miejsca takie jak choćby dworzec w Antwerpii, miejscowość 
rodzinną, Terezin. Opisuje przestrzenie związane z fortyfikacją, wizytę w zoo, 
robi zdjęcia, które stanowią nierozłączny element dokumentacji i przyczynek 
do pracy nad tekstem. Na swój sposób między Natalią Romnik a W.G. Sebal-
dem istnieje pewna wieź badawcza, ale do tego nawiążę w części dotyczącej jej 
projektu w Zachęcie. 

O kategorii „strażnicy pamięci” i „szczeliny pamięci” można by mówić 
wiele w kontekście twórczości Sebalda. Książka ta niejako jest pełna „strażnic” 
i „szczelin”. Pozwoliłem sobie wybrać dwie ścieżki. W kontekście „strażnicy” 
będzie to doświadczenie czasu jako afektu, natomiast „szczeliny” – fotografia 
jako przedmiot ujęty w kategorii wartości estetycznej. 

Czas w kategorii „strażnicy” w Austerlitz ma niezwykle afektywny i zwod-
niczy dla czytelnika wymiar. Dzieło Sebalda dzieje się niejako poza czasem  
i sam autor niewątpliwie traktuje czas jako pojęcie względne, nieposiadające 
chronologicznej ani hierarchicznej struktury. Nie oznacza to wcale, iż jest on 
dla Sebalda całkowicie bez znaczenia. Płynne przejścia między epokami, prze-
skoki czasoprzestrzenne, wycieczki w różne miejsca, epoki i losy bohaterów 
historycznych, sprawiają, iż pamięć czasu staje się silnie afektywna. Łączenie 
przez pisarza opisu triumfalnych imperialnych fortyfikacji z narracją o wiel-
kim sukcesie, heroizmie bohaterów czy kryzysie wojny, to wszystko znajduje 
się w ramach afektów „strażnicy pamięci” (Sebald 2008, s. 20-22). Strażnica 
przez to, że jest afektem, pozwala przypisać samą zagregowaną narrację pa-
mięciową pozbawianą oceny estetycznej jak w przypadku szczeliny. Austerlitz, 
mimo iż jest pozbawione czasowości, stoi na straży czasu i pamięci. Co jest 
ciekawsze, opiekę roztacza nie tylko nad wydarzeniami z życia Sebalda. Prze-
chowuje afekty innych wydarzeń historycznych i innych bohaterów. 

W płynnej narracji czasowej autor nie pozostaje beznamiętny wobec Na-
poleona (Sebald 2008, s. 77-81), dziejów króla Belgii Leopolda (Sebald 2008, 
s. 6-9) czy obecności w zoo bądź na dworcu. Co ciekawe, z wielką pieczoło-
witością przywołuje artefakty będące kulturowymi nośnikami czasowości jak 
choćby wielki zegar na dworcu w Antwerpii. W kontekście historii oraz stu-
diów nad Holokaustem, ogromne znaczenie osiągają afekty czasowe związane 
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z gettem w Terezin, zwłaszcza afekt nawiązujący do poszukiwania matki. Jest 
to swoista podróż w czasie. Widzimy materialne artefakty w postaci ogrom-
nych zegarów na dworcu w Antwerpii (Sebald 2008, s. 339), czas towarzyszą-
cy odtwarzaniu ostatnich chwil więźniów w terezińskim domu kultury. Czas 
staje się „strażnicą pamięci” przez to, iż de facto sam nie jest zdobyty przez 
Sebalda. Znajduje się on we władzy pisarza natomiast, nie jest on przez niego 
zdobyty. Pełni swoją funkcję jako depozytariusz przeżyć oraz pamięciowych 
doświadczeń, sytuacji związanych z konkretnym miejscem odniesień. 

Czas jako „szczelina pamięci”, czyli forma kategorii estetycznej służąca 
do opisywania obiektów, wynika bezpośrednio ze swojej materialności. Pa-
mięć staje się tu przestrzenią związaną z miejscami, obiektami, przestrzeniami. 
Staje się narzędziem do opisywania tego, co było i jest przeszłością oraz do 
nazywania uczuć. Należałoby zadać sobie w tym miejscu dwa pytania: Czy 
Sebald próbuje materializować czas i pamięć o nim oraz czy nie dokonuje on 
swoistego procesu fetyszyzacji zaprzeszłości? Wówczas jedną ze „szczelin pa-
mięci” byłaby ta związana z rozumieniem miejsc, przestrzeni i obiektów jako 
płaszczyzn stricte estetycznych i ulegających nieustannym zmianom. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, warto sięgnąć do Kultur pamięci 
Astrid Erll (Erll 2018), a zwłaszcza do jej rozważań na temat pamięci mate-
rialnej. Odnosi się ona do literatury jako do źródła ars memorie (Erll 2018, 
s. 115). Wśród mediów pamięci materialnej literatura ma wartość medium 
kulturotwórczego. Literatura staje się medium pamięci kulturowej (Erll 2018, 
s. 116). Wykorzystuje ona jako narzędzia rozmaite kody, symbole i mate-
rie. Tak też czyni Sebald. Wykorzystuje on literaturę jako medium pamięci,  
w ramach którego tematyzuje czas i pamięć o czasie. Co więcej, materializuje 
pamięć o czasie i wydarzeniach historycznych poprzez realne umiejscowie-
nie w przestrzeniach, miejscach i obiektach narrację prowadzoną w różnych 
czasoprzestrzeniach. 

Na drugie pytanie również niejako daje odpowiedź Erll w rozdziale Li-
teratura jako medium pamięci kulturowej. Konkretniej, w podrozdziale Pro-
dukcja lub refleksja pamięci (Erll 2018, s. 234). Jej zdaniem dzieła literackie są 
pamięciotwórcze i wywołują określone afekty. W tym m.in. afekty związane 
z doświadczaniem czasowym. Sebald może rzeczywiście fetyszyzować pamięć 
czasu, przepełniając tekst przestrzeniami czasowymi i nadając im estetycz-
ny wymiar. Z tej perspektyw patrząc, Austerlitz staje się nie tylko dziełem 

– „strażnicą pamięci” jako depozytariusz czasu obiektów i wspomnień, ale też 
staje się „szczeliną pamięci” produkującym refleksje i wyobrażenia na temat 
estetycznych doznań pamięci. 
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„KRYJÓWKI” ROMNIK

Kolejną z analizowanych w kategoriach strażnic i szczelin pamięci jest 
działalność Natalii Romnik wybitnej badaczki, pamięcioznawczyni, designer-
ki i artystki zajmującej się związkiem między pamięcią, historią a architekturą. 
Przygotowała ona wystawę w warszawskiej Zachęcie zatytułowaną „Kryjówki 
– Architektura przetrwania”. Przedstawia ona przekrój kryjówek, gdzie – od 
dziupli w drzewach poprzez jaskinie i puste groby – Żydzi ukrywali się przed 
Holokaustem. 

Problematyka ukrywania się Żydów pojawiała się w różnych kontekstach 
badawczych, u licznych badaczy i badaczek. O architekturze kryjówek mówi 
się niewiele. Natalia Romnik wraz z grupą artystów podjęła się próby rekon-
strukcji takowych przestrzeni w kontekście wewnętrznym i zewnętrznym. 
Wśród wybranych przez nią kryjówek znalazły się takie miejsca jak: kryjów-
ka w Siemianowicach Śląskich, gdzie ukrywała się Hajga Kinger z bliskimi, 
w bunkrze zbudowanym z grobu na cmentarzu w Warszawie, na Okopowej, 
drzewo Józef na Podkarpaciu, czy klasztor sióstr niepokalanek w Jarosławiu. 

Pośród tych kryjówek wybrałem do omówienia dwie. Inspiracją dla ba-
daczki stała się typologia kryjówek zaproponowana przez Martę Kobel To-
karską (Tokarska 2012) w książce Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kry-
jówki Żydów w okupowanej Polsce. Badaczka opisuje kryjówki w zależności od 
osób, miejsc i czasów. W okupowanej Polsce z kryjówek korzystało ok. 50 tys. 
Żydów. 

Polityka historyczna wobec Holokaustu jest bardzo zróżnicowana i wyko-
rzystywana jest ona do celów politycznych. Mit Polaków jako sprawiedliwych 
wśród narodów świata, bez skazy, był już wykorzystywany do politycznych 
celów w czasie komunizmu. Warto przywołać choćby film Ryszarda Gontarza 
Sprawiedliwi, przedstawiający Żydów jako egoistów i niewdzięczników, Pola-
ków zaś jako heroicznych obrońców. 

W kontekście skomplikowania i tragedii historii Holokaustu, kryjów-
ki można zrozumieć jako przestrzenie braterstwa, chęci przetrwania. Każda  
z badanych kryjówek traktowana była jako przestrzenie przygody. Architek-
toniczny wymiar kryjówek stanowi nie tylko historię, ale i narrację opowieści. 

Pierwszą z kryjówek jest kryjówka przy ulicy Okopowej w Warszawie. 
W kwadrze 41 na Okopowej znajduje się dół w ziemi. Podczas wojny służył 
jako schronienie dla grupy Żydów. Była ona zupełnie niewidoczna, gdyby nie 
ogrodzenie. Było to miejsce ukrywania się kilka osób, m.in. Abraham Car-
mii wraz z matką i wujem. Kryjówka ta zbudowana została prawdopodobnie 
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przez Ajzema Hejzla z niedokończonego mauzoleum żołnierzy żydowskich. 
Właśnie z Abrahamem Carmii związana jest historia kryjówek. Przebywał 
on tam od lipca do września 1942 r. Bycie dzieckiem dawało mu możliwość 
większej adaptacji w przestrzeni kryjówki. Wspomina on o kryjówkach dzien-
nych i kryjówkach nocnych. Była ona skonstruowana na szynach na bunkier 
na pomnikach. Kryjówka została przebadana skanerem optycznym. Dokona-
ły zostały pomiary geodezyjne przez Szymona Lenczarka. 

Drugą kryjówką był dąb. Dziupla, w której ukryli się Dawid i Paul Den-
holz była potężnych rozmiarów. Dąb szypułkowy liczący ok. 650 lat w 2016 
roku został europejskim drzewem roku. Historię ukrywających się w nim Ży-
dów opisuje Elżbieta Rączy w książce Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyź-
nie w latach 1939-1945 (Rączy 2011). 

Ukrywający stworzyli we wnętrzu drzewa system obserwacyjno- 
noclegowy. Przez wzgląd na ubogość źródeł, badaczka wykorzystać musiała 
skany optyczne oraz wyniki badań dendrologicznych. Wewnątrz znajdował 
się system schodów do zejścia i wspinaczki. Zwykła dziupla w drzewie zosta-
je nawiedzona przez historię braci, którzy ukryli się w niej w trakcie wojny. 
Można powiedzieć, że dla badaczy zmierzania się z architekturą wernakularną 
są niezwykle istotne i trudne. 

Dla kategorii szczelin i strażnic pamięci projekt Natalii Romnik ma 
podwójną wartość (Romnik 2021). Z perspektywy strażnicy pamięci praca 
badaczki staje się pracą depozytariusza pamięci. Wykonuje ona zabiegi straż-
nicze, opiekuje się skarbem pamięci, dokumentuje go, zabezpiecza pamięć  
o nim. Z punktu widzenia szczelin daje tym obiektom możliwość zaistnienia 
i obecności o wymiarze estetycznym. Staje się to głównie przez stworzenie 
reprezentacji estetycznej pracy, jaką jest wystawa Kryjówki w Warszawskiej 
Zachęcie. Praca ta znajduje więc konkretną widzialność w postaci zmateriali-
zowanych reprezentacji estetycznych obiektów, odlewów namacalnych frag-
mentów kryjówek wystawionych do zobaczenia w Galerii. 

STARY DOM, WIERZCHOWSKI

Zupełnie inną reprezentację strażnicy i szczeliny pamięci proponuje 
Marcin Wierzchowski w spektaklu Stary dom w Teatrze Nowym w Poznaniu. 
Punktem wyjścia dla reżysera jest opowieść o historii domu, w którym każ-
dy z mieszkańców niesie ze sobą jakąś historię. Historia ta dotyczy nie tylko 
samych życiorysów, losów mieszkańców domu, ale także jego murów, ścian, 
obiektów znajdujących się w nim. 
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Nim przejdę bezpośrednio do spektaklu Wierzchowskiego, przywołam 
jeszcze inny spektakl – The Hideout Kryjówka reżyserii Pawła Passiniego, po-
wstały przy współpracy z Patrycją Dołowy (Makowczyńska 2018). Projekt 
zakładał pracę na pamięci ukrywania się Żydów w Lublinie podczas wojny  
i dotyczył procesu wejścia i wyjścia w historię i narrację o kryjówkach (Jan-
kowska 2014). 

Stary dom u Wierzchowskiego jest domem doświadczonym trudną prze-
szłością i jeszcze trudniejszą teraźniejszością. Obecnie mieszkający w nim 
ludzie są ofiarami własnych nieuporządkowanych relacji rodzinnych – mąż  
o skłonnościach pedofilskich, syn nacjonalista, syn liberał, syn żigolak i mob-
ber w jednym. Do tego schorowany dziadek i ciotka, która zrobiła karierę za 
granicą i wróciła z Żydem do domu na urodziny brata-pedofila. Ich rozmowa 
staje się obrazem polskiej debaty społecznej i rodzinnej w pigułce.

Trudna historia rodzinna komplikuje się jeszcze bardziej z trudną histo-
rią domu jako przestrzeni. Dom ten bowiem został doświadczony podwój-
nym holokaustowym ciężarem złych historii. Miesza się tu bowiem cierpienie 
nieszczęśliwej miłości Żyda i Polki, którą przerywa wojna i która łączy się de 
facto z koniecznością ukrywania Żydów i późniejszego ich wydania. Spektakl 
ten spaja niejako wątki z poprzednich przykładów. Amerykanin żydowskie-
go pochodzenia, który przyjeżdża do domu na wieś z pisarką na urodziny 
jej brata, jest bardzo zbliżony do Austerlitza Sebalda. Przychodzi z fotografią, 
opowiada historię miejsca, łączy fakty z przeszłości z teraźniejszością ich re-
prezentacji. Poszukuje przeszłości, miejsc, obiektów, śladów, osób, świadków. 
Doświadczenie zbliżone jest z doświadczeniem pracy Romnik, połączone 
wizją kryjówek. Rodzina żydowska znalazła w starym domu swoją kryjówkę, 
w piwnicy, dobrze zamaskowaną. W spektaklu więc ukazana jest kryjówka 
dzienna i kryjówka nocna jako miejsca przetrwania Żydów. Niestety Żydom 
nie udało się uratować życia, bowiem dziadek, a wtedy młodzieniec, celem 
ratowania siebie i uchronienia przed śmiercią, zmuszony jest jako policjant do 
wydania Żydów i ukrywającego ich przyjaciela. Dziadek okazuje się Polakiem 
biorącym czynny udział w Holokauście. 

Z perspektywy „strażnic pamięci” cała rodzina, dom i ich pamięć, prze-
siąknięte są żydowską krwią, zaś niepowodzenia związane z postawami miesz-
kańców starego domu teraz wiążą się z konsekwencjami zbrodni dokonanej 
w przeszłości przez dziadka. Dom więc materialnie staje się strażnicą pamięci. 
W nim została zabezpieczona pamięć i depozyt pamięciowych wspomnień do-
świadczeń. Złych wspomnień i traumy długotrwałej z konsekwencjami trwa-
jącymi do teraz. Pamięć zaopiekowała się samą sobą i przerodziła w pewnym 
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momencie w kategorię traumy. Ghostuje (Szczawińska 2015) ona dziadka  
i całą rodzinę jako widma sióstr zamordowanych przez dziadka. 

Jako „szczelina”, poza nośnikiem pamięci relacyjnej, spektakl niesie 
przesłanie estetyczne. Jest wydarzeniem wysokiej klasy aktorstwa, doskonałej 
poetyki i świetnej scenografii. Wartość estetyczna, jaką przypisuje szczelina, 
jest dość trudną wartością. Pytanie jak estetyzować Zagładę, jak dokonać jej 
reprezentacji w teatrze, jakimi narracjami się posługiwać, było tematem sze-
roko dyskutowanym w teatrze po 1989 roku. Kategoria szczelin i spektakl 
Wierzchowskiego niejako stawiają to pytanie na nowo.

Niziołek zauważa bardzo istotną kwestię. Uwidacznia związek między 
narracją historyczną, polityczną i dyskursem społecznym. Można pokusić się 
o stwierdzenie, iż zderza on wizję teatru mówiącego o wydarzeniach Holokau-
stu, z perspektyw od symbolicznego zadośćuczynienia, traktującego teatr jako 
miejsce przepracowania traumy, do retoryki wzniosłości prowadzonej przez 
teatr jako przestrzeń umajającą mity o narodzie wspaniałości. 

„Szczelina pamięci” jako depozytariusz kategorii estetycznych pozwala 
ocenić widowisko Wierzchowskiego jako wydarzenie bliższe symbolicznemu 
zadośćuczynieniu. Reżyser nie utrwala populistycznego i stronniczego mitu 
wzniosłości, jakoby Polacy jedynie ratowali Żydów i nie brali udziału w ich 
eksterminacji. Idąc za tropem Niziołka, twórcy wykorzystują ponadto kapitał 
polityczny wydarzenia. Zmiana prawa związanego z odzyskiwaniem mająt-
ków pożydowskich stała się ważnym punktem debaty publicznej wymiarze 
międzynarodowym i ogólnopolskim. Sytuacji takich, jak ta Żyda amerykań-
skiego pochodzenia stworzonego przez Wierzchowskiego, poszukującego mie-
nia zagrabionego przez Polaków podczas wojny, jest z pewnością wiele. Być 
może reżyser, chcąc zwróć uwagę na niesprawiedliwość społeczną związaną 
z krzywdzącą postawą polskiego rządu wobec społeczności żydowskiej, wy-
raźnie podkreślił kwestię znaczenia żydowskiego powojennego mienia oraz 
kreowania obrazu barbarzyństwa Polaków. 

PODSUMOWANIE

Omówione pokrótce kategorie „strażnic pamięci” i „szczelin pamięci” 
stanowią pewien mechanizm analizy przestrzeni związanych z trudnym do-
świadczeniem wojennych losów społeczności żydowskiej. Zarówno „strażni-
ca” jak i „szczelina” do głębszych zastosowań badawczych wymagają dopre-
cyzowania teoretycznego, filozoficznego i interdyscyplinarnego namysłu, tak 
by móc się nimi lepiej posługiwać oraz aby były one bardziej sprawcze, by 
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miały większe znaczenie analityczne. Mimo „raczkowania” tychże kategorii, 
pozwalają one na przeprowadzenie analiz tekstów kultury. Podczas analizy 
Austerlitz Sebalda ukazane zostało zastosowanie tych kategorii do badań tekstu 
literackiego, w tym przypadku prozy, przy analizie projektu Natalii Romnik, 
do wykazania potencjału badawczego zadania naukowo-artystycznego, zaś  
w przypadku Starego domu Wierzchowskiego jako forma i treść projektu wy-
brana została reprezentacja dzieła scenicznego. 

Powyższe przykłady pochodzą z różnych sfer artystycznych, o różnych 
wariantach wykorzystania „szczelin” i „strażnic” w ramach badań nad kultu-
rami pamięci. Potencjał badaczy tychże kategorii znajduje zatem uzasadnienie 
jako narzędzie badawcze interdyscyplinarne, pozwalające dokonać analiz tek-
stów kultury o zróżnicowanym medium pochodzenia. Przyczynia się także do 
zróżnicowania spojrzenia na holokaustowe i postholokaustowe opowiadanie 
historii społeczności żydowskiej w polskim i światowym kontekście. 
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ROMNIK/ SEBALD/ WIERZCHOWSKI –  
RIFTS OF SURVIVAL, WATCHTOWERS OF MEMORY, 

SPACES IN THE SERVICE OF SAVING JEWS FROM  
THE HOLOCAUST

Summary: The starting point for the text are the notions of "treasu-
ry" and "watchtowers" of memory developed for the purposes of re-
search. The developed definitions of memory phenomena were used 
for artistic projects in the sphere of art galleries, theater and literature.  
The categories of "watchtowers" and "treasuries" were used to analyze 
the memory studies of such cultural texts as: the exhibition "Hideouts" 
by Natalia Romnik, the prose of W.G. Sebald's Austerlitz and Marcin 
Wierzchowski's "Old House". 

Keywords: memory studies, "Hiedouts", watchtowers, treasuries, 
“Old Hose”






