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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata to XI tom serii, który składa się z dwóch
części. Pierwszą z nich tworzy to osiem autorskich rozdziałów, które są poświęcone wyzwaniom współczesnego świata. Natomiast druga część składa
się z siedmiu tektów poświęcych zacnemu Polakowi, Wielkiemu Papieżowi
- św. pamięci Janowi Pawłowi II. Składa się ona z siedmiu autorskich tekstów
i rozważań.
Wyzwania współczesnego świata tom XI, który jest wynikiem współpracy
wielu ośrodków akademickich i osób praktycznie zajmujących się problematyką otaczającego świata, które odzwierciedlają tematy toczących się dyskursów człowieka XXI wieku.
W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób reprezentujących
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwerytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy też Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Są nimi młodzi badacze, pracownicy naukowi, doktorannci i studeni, którzy prezentują
wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Ciekawa analiza zagadnień
i unikalne spostrzeżenia czy też odniesienia się wobec współczesnego świata
nadają publikacji wyjątkowy interdyscyplinarny charakter.
Niniejszą publikację otwiera Wstęp, a po nim rozdział pt. Kadrowana
rzeczywistość. O prześladowaniach mniejszości seksualnych w okresie II wojny
światowej w faszystowskich Włoszech. W tekście autorstwa Ines Załęskiej-Olszewskiej i Bartosza Stuły został sportretowany świat znajdujący się u progu
drugiej wojny światowej. Omówiony w rozdziale komiks We Włoszech wszyscy
są mężczyznami w interesujący sposób obrazuje tematykę historyczną, zachowując jednocześnie stylistykę reportażu filmowego. Kluczowa jest zarówno
opowieść fabularna, jak i wywiad z internowanym homoseksualistą, przeprowadzony przez Giovanniego Dall’Orto. Co istotne, prezentacja świata znajdującego się u progu drugiej wojny światowej w formie komiksu pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć sytuację gejów tamtego okresu i zinterpretować ją
w oryginalny sposób.
W następnym rozdziale pod tytułem Suicide is a "riddle" for contemporary man - a review of the literature of the course autorstwa Janusza
Kawy, została predstwiona tematyka samobójstw w oparciu o literaturę
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przedmiotu. Samobójstwa stanowią temat do eksploracji i dociekań badaczy. Współczesny człowiek boryka się często z problemami w dokonywaniu
i podejmowaniu adekwatnych i dobrych decyzji dla siebie i jego najbliższych.
Często dokonane wybory są nietrafne co jest często powodem flustracji, stresu,
depresji, a w konsekwencji przekłada się na stan którego końcowym efektem
jest targniecie się na własne życie (samobójstwo).
W rozdziale III pod tytułem Retoryczna analiza mowy Pawła na Areopagu
autorstwa Krzysztofa Myjaka zostały przedstawione zagadnienia poświęcone oratorskiej inferencji exposé św. Pawła na Areopagu w Atenach opisanej
w siedemnastym rozdziale Dziejów Apostolskich Nowego Testamentu. Autor
analizuje zgodność przemowy z zasadami starożytnej retoryki, według której
przemowa powina składać się z czterech części: z exordium, początku przemówienia, która ma na celu zyskać sympatię słuchaczy, z narratio, które ma
służyć rzeczowemu przedstawieniu tematu, z argumentatio, mającym na celu
przeprowadzenie dowodu, oraz z peroratio, czyli mowy końcowej, podsumowującej temat i zmierzającej do wprawienia publiczności w zachwyt. Wszystkie te części można odnaleźć w przemowie św. Pawła. Skąd więc niepowodzenie wystąpienia mówcy? Autor poszukuje przyczyny w audytorium, które
stanowili w większości stoicy i epikurejczycy oraz ówczesnym światopoglądzie,
dla którego zmartwychwstanie duszy było czymś niewyobrażalnym. Panował
wówczas pogląd, że ciało jest więzieniem duszy, a ona w swoim rozwoju musi
wyzbyć się ciała.
W rozdziale IV pod tytułem Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
w placówkach typu rodzinnego autorstwa Marty Magdoń. Autorka porusza temat placówek opiekuńczo-wychowawczych skupiając swoją uwagę na
placówkach typu rodzinnego. W pierwszej części omawia zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poszczególne formy pomocy. Autorka analizuje zadania, prawa i obowiązki rodziców oraz wymagania
jakie muszą spełnić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W ostatniej części artykułu opisane zostały Wioski Dziecięce jako forma pomocy
najmłodszym.
Rozdział V nosi tytuł Selected methods and techniques of therapeutic work
used in health tourism in rural areas autorstwa Janusza Kawy i Emilii Wieczorek. Autorzy prezentują walory rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi. Celem niniejszych rozwazań jest ukazanie korelacji, które zachodza pomiędzy
turystyką zdrowotną w obszarach wiejskich a szeroko rozumianymi zajęciami
terapeutycznymi. Autorzy dokonują analizy metod i technik stosowanych
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podczas zajęć terapetycznych, które kluczowo wpływaja na dobrostan psychiczny i zdrowotny zróżnicowanej grupy beneficientów.
W rozdziale VI pod tytułem Postawy rodzicielskie matek wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi autorstwa Aleksandry Kołeckiej została poruszona problematyka postaw wychowawczych matek
w obliczu choroby wrodzonej dziecka. Artykuł stanowi potrzebny głos w dyskusji nad dobrostanem matek w rodzinach z dziećmi z wadami wrodzonymi.
Autorka, w przeglądzie literatury przedmiotu, wskazuje na częste wiązanie
powyższej tematyki z modelami radzenia sobie ze stresem. W ślad za poprzednikami wskazuje, że to najczęściej matka jest „kontenerem trudnych emocji”
związanych z chorobą dziecka i to od jej umiejętności pomieszczania negatywnych uczuć w dużej mierze zależy dobrostan całej rodziny. Powyższe zostało zidentyfikowane w badaniach rodzin borykających się z różnymi trudnościami (choroba nowotworowa, przewlekły ból, niepełnosprawność dziecka).
Wnikliwa analiza pozwoliła na dostrzeżenie niejednoznaczności związków
występujących pomiędzy chorobą dziecka a funkcjonowaniem jego rodziny.
W rozdziale VII pod tytułem Wizerunek pracownika socjalnego i asystenta
rodziny w percepcji beneficjenta pomocy społecznej autorstwa Sylwii Zubrzyckiej
poruszono zagadnienia dotyczące wyobrażeń klientów odnośnie osób wykonujących tę profesję. Autorka zaprezentowała kilka społecznych wizerunków
dotyczących funkcjonowania zawodowego pracowników służb społecznych.
Omówione zostały takie wyobrażenia jak: urzędnik, biurokrata, kontroler, autokrata, filantrop, ,,niebieski ptak” oraz „cudotwórca”. Następnie skonfrontowano je z istniejącym stanem faktycznym.
Część I kończy rozdział VIII pod tytułem Pojęcie szczęścia w europejskim
kręgu kulturowym autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut. Autorka podjęła próbę kompilacji poglądów wybranych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, zajmujących się pojęciem szczęścia. Autorka podkreśliła, że nie można mówić o jednej, pewnej definicji szczęścia, która łączy się
z relatywizmem jednostkowym i społecznym. Artykuł jest też próbą do
skłonienia czytelnika do własnych poszukiwań poszczególnych składników
szczęścia.
W części II znajdują się teksty poświęcone papieżowi Janow Pawłowi
II. Są to autorskie teksty Arkadiusza Derdy, Yuriia Petryka, Janusza Kawy,
Joanny Garbulińskiej-Charchut i Emilii Wieczorek, w których poruszane
są sprawy współczesnego człowieka na kanwie słów wypowiadanych przez
Jana Pawła II – Naszego Wielkiego Polaka, które Ojciec Święty wygłosił do
uczestników XXVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto. Jan Paweł II
9
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podkreślił wówczas, że co prawda świat bez Boga jest możliwy, ale jest to obszar
wrogi człowiekowi. Ojciec święty jest uważany za papieża ludzi młodych. Jan
Paweł II zwracał uwagę na przesłanie i pojęcie solidarności. Papież w szczególny sposób nakreślił znaczenie tego pojęcia, gdy świat i Polskę ogarniały
klęski żywiołowe. Solidarność i głos Papeża-Polaka są aktualne, szczególnie
w okresie pandemii koronawirusa, która zmieniła pojęcie społecznej integracji.
Papież Jan Paweł II dla wielu ludzi jest autorytetem, mistrzem słowa i czynu.
Na tej podstawie autorzy skłaniają potencjalnego czytelnika do własnej refleksju nad wartością ludzkiego życia.
Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych
artykułów: ks. prof. nadzw. dr. hab. Bogdanowi Węgrzynowi, prof. nadzw.
dr. hab. Maciejowi Woźniczce, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi Żarnie, dr. Dorocie Dykalskiej, dr Beacie Gumienny, dr. Annie Miklos-Spics,
dr. inż. Maciejowi Milczanowskiemu, dr. Annie Moskwaie, dr. Tomaszowi
Świder, a także mgr Joannie Garbulińskiej-Charchut oraz mgr Sylwi Zubrzyckiej za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor Naukowy Tomu
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INES ZAŁĘSKA-OLSZEWSKA
BARTOSZ STUŁA
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

KADROWANA RZECZYWISTOŚĆ.
O PRZEŚLADOWANIACH
MNIEJSZOŚCI SEKSUALNYCH
II WOJNY ŚWIATOWEJ W
FASZYSTOWSKICH WŁOSZECH
FRAMING REALITY.
ABOUT THE PERSECUTION OF SEXUAL MINORITIES
DURING WORLD WAR II IN FASCIST ITALY

Holokaust to słowo, które kojarzy się przede wszystkim z zagładą Żydów
w okresie II wojny światowej, mającą miejsce na terenach nazistowskich obozów koncentracyjnych (Instytut Pamięci Narodowej 2007). Warto jednak pamiętać, że w tym okresie, za czasów dyktatury Hitlera, internowano nie tylko
Żydów, ale i przedstawicieli innych narodowości (m.in. Polaków, Cyganów),
wrogów politycznych czy – co szczególnie istotne w kontekście niniejszych
rozważań – mniejszości seksualne. Głównym powodem osadzenia ostatniej
grupy było zagrożenie o podłożu etycznym, odejście od normy zaburzające
ład w społeczeństwie. Takie myślenie charakteryzowało również poplecznika
Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego.
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób współcześni włoscy autorzy (Luca Santis, Sara Colaone) portretują świat znajdujący się u progu drugiej wojny światowej. Komiks We Włoszech wszyscy są mężczyznami, wydany
w 2008 roku, został bardzo dobrze przyjęty w swojej ojczyźnie ze względu
na interesującą formę obrazowania tematyki historycznej oraz stylistykę reportażu filmowego. W Polsce album został wydany nakładem wydawnictwa
11
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Centrala – Central Europe Comics Art oraz Fundacji Tranzyt w 2011 roku.
Ukazało się siedemset egzemplarzy. Ogólnie rzecz ujmując, fabuła komiksu
koncentruje się na problematyce związanej z internowaniem mniejszości
seksualnych w czasach faszyzmu. Główna oś skupia się na grupie mężczyzn
osadzonych na wyspie San Domino, w archipelagu Tremiti. W rozważaniach
istotne będą ostatnie lata zesłania bohaterów, tj. przełom 1939/40. Co nie
mniej istotne, historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Kluczowa
będzie zarówno opowieść fabularna, której autorami są Santis i Colaone, jak
i wywiad z internowanym homoseksualistą, przeprowadzony przez Giovanniego Dall’Orto w 1987 roku, znajdujący się na końcu książki1.
Włoska nieheteronormatywność2
Najtrudniejszym okresem dla nieheteronormatywnych Włochów był
początek XIX wieku ze względu m.in. na włoski kodeks karny – Codice penale
italiano, inaczej Codice Rocco (Codice Penale 1930), którego twórcą był Alfredo Rocco. Nie penalizowano w nim co prawda zachowań seksualnych, ale
uważa się, że za jego sprawą władza oddawana była w ręce faszystów. Nawiązanie historyczne do wspomnianego okresu pojawia się również w omawianej
książce – główny bohater wspomina, że w Kodeksie Rocco pojawił się artykuł
dotyczący zniewieściałych. Decyzje związane z internowaniem zależały jednak
bezpośrednio od prefektur, które określały więźniów jako politycznych (Santis, Colaone 2011, s. 35).

Wywiad został również opublikowany na stronie internetowej dziennikarza: http://
www.giovannidallorto.com/.
2
Warto zauważyć, że w polszczyźnie funkcjonuje wiele wyrazów odnoszących się do
osób homoseksualnych i homoseksualizmu jako zjawiska. Niektóre określenia pozostają jednak
niedoprecyzowane. W artykule zniewieściali femminelle to homoseksualiści oraz osoby nieheteronormatywne. Jak zaznacza Próchniewicz, rozróżnienie geje i lesbijki a homoseksualiści może
budzić wątpliwości: „Wszyscy geje i lesbijki są homoseksualistami, ale nie każdy homoseksualista jest gejem lub lesbijką” (Próchniewicz 2005, s. 57). Alternatywnym określeniem jest LGBTQIA, które obejmuje społeczność lesbijek, gejów, osób transseksualnych, osób queer, osób
interseksualnych oraz osób aseksualnych. Należy nadmienić, że w niniejszych rozważaniach
będzie analizowana wyłącznie sytuacja włoskich (zniewieściałych) femminelle.
1
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Dyktatura Benito Mussoliniego3, współtwórcy faszyzmu4, również przyczyniła się do zmiany myślenia o osobach nieheteronormatywnych. Kiedy po
zakończeniu kariery wojskowej nacjonalistyczne poglądy włoskiego polityka
zaczęły się krystalizować, rozpoczął on dążenia do stworzenia państwa totalitarnego, którego stałby się najwyższym przywódcą (Il Duce). Mussoliniego
charakteryzowała pogarda dla demokracji, despotyzm, a jego poglądy można
określić jako ksenofobiczne. W eseju, którego autorstwo przypisywane jest
dyktatorowi, czytamy, że państwo jest najważniejsze i nic nie może istnieć
poza państwem:
[…] dla faszysty wszystko mieści się w państwie, i poza państwem
nie istnieje nic ludzkiego, ani duchowego, ani tembardziej nie posiada jakiejkolwiek wartości. W takiem pojęciu faszyzm jest totalitarny,
a państwo faszystowskie, jako synteza i zjednoczenie wszelkich wartości, daje sens właściwy całemu życiu narodu, rozwija je i potęguje
(Mussolini 1935, s. 22).

Mimo oczywistych przesłanek Duce twierdził, że Włochów nie należy utożsamiać z osobami nieheteronormatywnymi. Zakładał on, że w jego ojczyźnie
żyją wyłącznie prawdziwi mężczyźni, więc żadne regulacje prawne dotyczące
statusu homoseksualistów nie są konieczne. Jak wspominał Mussolini: „[…]
nie ma potrzeby, bo we Włoszech wszyscy jesteśmy mężczyznami. Silnymi
i męskimi […]”5.
We wczesnych latach trzydziestych XX wieku rosła presja na tzw. culattoni (pejoratywnie o osobie homoseksualnej – pedał). W celu ochrony państwa
i jego obywateli dekret królewski nr 773, z dnia 18 czerwca 1931 r., umożliwił
„użycie środków zapobiegawczych” wobec wszystkich tych, którzy zagrażają
moralności i dobrym obyczajom publicznym. Początkowo policja była bardzo
Mussolini otrzymał w dniu chrztu trzy charakterystyczne imiona (Benito, Amilcare,
Andrea). Zostały one wybrane przez rodziców wodza ruchu faszystowskiego, Rosę Maltoni
i Alessandro Mussoliniego, których poglądy mogłyby zostać nazwane radykalnymi: Benito –
w hołdzie dla meksykańskiego rewolucjonisty Benita Juáreza (Indianina, który obalił meksykańską monarchię oraz skazał na śmierć arcyksięcia Maksymiliana Ferdynanda), Amilcare i Andrea – dla upamiętnienia czynów włoskich socjalistów i anarchistów Amilcare’a Caprianima
i Andrei Costy (Foot 2000).
4
Co ciekawe, słowo faszyzm (fascismo) pojawiło się we włoskiej encyklopedii Enciclopedia Italiana, jak zaznacza Stanisław Sierpowski. Giovanni Gentili, prawdopodobny autor
hasła, podkreślał, że każdy faszysta powinien zdawać sobie sprawę, że „wszystko jest w Państwie
i nic, co ludzkie i duchowe, nie istnieje, a tym bardziej nie ma wartości poza Państwem” (Sierpowski 2011, s. 105).
5
Cytat znajduje się na tylnej okładce przywoływanej wielokrotnie w artykule książki
We Włoszech wszyscy są mężczyznami. Powieść graficzna o internowaniu homoseksualistów w czasach faszyzmu.
3
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dyskretna w swoich działaniach, jednak później dokonywano brutalnych
ataków na miejsca spotkań osób homoseksualnych. Poszkodowani byli bici,
dokonywano konfiskaty mienia, rewizji domów, prowadzono inwigilację
i wszelkiego rodzaju nękanie (Grau 2011, s. 391). W międzyczasie pojawiły
się również grzywny administracyjne, publiczne upomnienia i areszty. Homoseksualistów prześladowano m.in. w ramach Włoskiej Republiki Socjalnej
w latach 1943–1945.
Świat zmieniał się diametralnie, więc Mussolini musiał zaplanować
rozwiązanie, które pozwoliłoby odseparować „degeneratów” od zdrowego społeczeństwa. Osobom, które zostały skazane sądowo na mocy dekretu
nr 773 groziła deportacja do kolonii karnej na wyspach u wybrzeży Włoch
lub na obszarach górskich na okres od jednego do pięciu lat. Można było być
skazanym za dwa rodzaje przestępstw:
• confinati comuni – mężczyźni, których miejscowa policja uważała za
osoby uprawiające seks analny;
• confinati politici, – mężczyźni, którzy stanowili zagrożenie polityczne6.
Ostateczna decyzja nie należała jednak do sędziego. Decydowała administracja prowincji. Wielu zniewieściałych odarto z codzienności i uznano za wrogów
ojczyzny. Znane są przypadki trzystu confinati comuni (Santis, Colaone 2011,
s. 32), z których stu dziewięćdziesięciu sześciu zostało deportowanych na
wyspy Ustica i Favignana. Skazańcy przybyli z prawie wszystkich większych
włoskich miast, głównie z Wenecji i Rzymu.
Kolonie karne Ustica i Favignana zostały zneutralizowane pod koniec
1942 roku. Osoby, które odbyły dwie trzecie kary, zwolniono, jednak pozostawały one pod nadzorem policji (L’omosessualità in Italia 2019). Nie należy ukrywać, że internowani mężczyźni byli przetrzymywani na wyspie siłą.
Można ich więc postrzegać jako więźniów na pewnym obszarze. Niemniej
jednak warto zauważyć, że owe wyspy-więzienia, znajdujące się najczęściej
w południowej części Włoch, stały się dla niektórych schronieniami. Nie musieli oni tam udawać kogoś, kim nigdy nie byli. W społeczności dominowała
otwartość i zaufanie.
W prawie wszystkich rejonach Włoch relacje homoseksualne zostały zalegalizowane w 1890 roku (Ottosson 2006). W tym czasie ustalono również,
że wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych wynosi równo 14 lat. Ta zmiana nie wpłynęła jednak na obowiązek

6
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służby wojskowej – wszyscy obywatele płci męskiej, bez względu na orientację
seksualną, byli zobligowani do jej podjęcia wedle krajowych norm. Współcześnie we włoskim prawie nie sposób znaleźć żadnych gwarancji antydyskryminacyjnych (Riegert 2019), pomimo że Włosi należą do jednych z najbardziej tolerancyjnych społeczeństw na świecie (sondaż The Global Attitudes
Project 2002-2003).
Historia do opowiedzenia
Jedną z głównych krucjat przeciw homoseksualistom zainicjowała policja za zgodą władz dużego miasta w rejonie Sycylia – Katanii. Niektóre
źródła podają, że pierwszym homofobem był tamtejszy szef policji, który
niepochlebnie wyrażał się o osobach nieheteronormatywnych, mówiąc:
„Ci obrzydliwi, chory ludzie zbierają się na plażach, na festiwalach, w ustronnych miejscach w górach i deprawują naszą młodzież. Zło musi być zaatakowane i zniszczone u swojego źródła” (Newsweek 2013). W 1938 roku prawie
pięćdziesięciu mężczyzn, uznanych w Katanii za zniewieściałych femminelle,
skazano na społeczny ostracyzm, którego konsekwencją było wygnanie. Po
ogłoszeniu wyroku zostali oni przeniesieni ponad 600 kilometrów od miejsca
zamieszkania, na niewielką wyspę San Domino, położoną niedaleko Półwyspu Gargano na Morzu Adriatyckim. Nowoprzybyli zostali poinformowani,
że w nowym miejscu zamieszkania spędzą pięć lat. W tym czasie będą oni
przebywać pod nadzorem tamtejszej policji. Warto zauważyć, że wyspy przez
lata pełniły funkcje więzień czy kolonii karnych, np. na australijskie ziemie
transportowano drobnych złodziejaszków, przestępców mniejszego kalibru
i poszukiwaczy przygód (Davis 2017), Napoleon został osadzony na wyspie
św. Heleny (Zamoyski 2019), a niektórzy skazańcy mieszkali na wyspie Sachalin (Goźliński 2019, Sieroszewski 1937, Corrado 2010).
Zesłani na wyspę San Domino mężczyźni żyli w spartańskich warunkach.
Rozlokowywani byli w dużych dormitoriach, które nie miały podłączenia do
prądu, brakowało również bieżącej wody. Co interesujące, jedno ze źródeł
podaje, że na wyspę zsyłane były również kobiety. Miały one ograniczoną
swobodę w poruszaniu się oraz obowiązywała je godzina policyjna. Nie można oprzeć się wrażeniu, że włoscy faszyści nieświadomie stworzyli wyspę-azyl
dla osób nieheteronormatywnych. W tym miejscu zniewieściali femminelle
mogli uwolnić się od piętna, którym zostali naznaczeni w ojczyźnie. Jeden
z więźniów przyznał po latach, że na wyspie nikt nie musiał ukrywać swojej
orientacji:
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Szybko okazało się, że na wyspie żyje nam się lepiej niż w mieście.
Wszyscy wiedzieli, że jesteśmy gejami, nie musieliśmy się ukrywać.
Prawo nie zabraniało przecież przebierania się za kobiety albo urządzania teatrzyków dla całej naszej gromadki. Oczywiście były też romanse,
zdarzały się nawet bijatyki o kochanków (Newsweek 2013).

Wybuch II wojny światowej zakończył internowanie na San Domino.
Mężczyźni przebywający na wyspie zostali przetransportowani do innych więzień (m.in. na Sycylii) oraz wcieleni do amii. Należy zauważyć, że w tym
okresie skazańcy byli również osadzani na takich wyspach jak Ustica i Lampedusa, jednak jedynie San Domino pozostało miejscem, gdzie wygnańcy byli
w znaczącej większości nieheteronormatywni (Johnston 2013).
W komiksie We Włoszech wszyscy są mężczyznami. Powieść graficzna
o internowaniu homoseksualistów w czasach faszyzmu akcja skupia się przede
wszystkim na zniewieściałych. Angelicola Antonio vel Ninella, Paterno Sabino, Paterno Francesco, transwestyta Antillo vel Cincilla, Manfredi, kucharz
Romeo, ksiądz Don Nicola, młody kleryk Domenico Giufrida vel Mimi… –
dzielą ten sam los i wspólnie próbują przetrwać w świecie, który nie jest im
przyjazny. Historię poznajemy z perspektywy Antonio, który staje się ofiarą
łapanki w lesie. Zastępca szefa ochotniczej milicji7 dookreśla skalę przewinień:
pasywna pederastia (nie zanotowano symptomów kiły ani zmian kiłowych
odbytu), przestępstwo przeciwko moralności publicznej i integralności rodziny, brak zapisu do partii faszystowskiej. W świetle wspomnianych zarzutów
bohater nie zostaje rozstrzelany, jak domniemał, a zapobiegawczo internowany. Zesłanie na wyspę San Domino w prefekturze rejonowej Foggia ma
jednak swoje konsekwencje: Antonio musi opuścić Katanię bez pożegnania
z rodziną i rozpocząć nowy rozdział swojego życia jako więzień polityczny
wraz z innymi zniewieściałymi8.
Sytuacja bohaterów zesłanych na wyspę San Domino jest fabularnie
bardzo złożona. Czytelnik dowiaduje się, że obywatele Włoch regularnie się
spotykają, mimo że jest to formalnie zakazane. Nawet prawdziwi więźniowie
7
W komiksie policja polityczna, jak nazywają ją bohaterowie, może być uznawana za
antybohatera. Określa się ją również skrótem OVRA (Organizzazione Volontaria per la Repressione dell’Antifascismo – Organizacja Ochotnicza do Zwalczania Antyfaszyzmu). Jak czytamy,
niektórzy rodzice zapisywali swoje dzieci do partii faszystowskiej, aby chronić je przed represjami (Santis, Colaone 2011, s. 15).
8
Jak wynika z relacji jednego z bohaterów, między 1938 a 1943 zostało internowanych ponad trzystu zniewieściałych. Świadomie klasyfikowano ich jako więźniów politycznych,
wystrzegając się takich określeń jak na przykład pederasta. Do zatrzymania mogło doprowadzić
wskazanie palcem człowieka na ulicy. Decyzja zapadała natomiast za zamkniętymi drzwiami
(Tamże, s. 34).
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polityczni, którzy bytują na wyspie San Nicola (również archipelag Tremiti)
przychodzą do zniewieściałych, aby uczestniczyć we wspólnych zabawach. Chcąc uzyskać pozwolenie, kłamią, że zbierają drewno na San Domino. Jak wynika z opisu aktywności zesłanych, mają oni możliwość podjęcia pracy. Jeśli
potrzebują więcej pieniędzy na jedzenie (ich stały zasiłek to 5 lirów9 dziennie,
co starcza na kilogram fasoli, natomiast na mydło już nie), mogą wypasać
owce albo osły, szyć ubrania czy zbierać figi z winnicy. Ponadto gromadzą
oni punkty, które następnie wymieniają na poszczególne części garderoby, na
przykład zimowe palto (osiemdziesiąt trzy punkty na karcie odzieżowej).
Większość mieszkańców wyspy akceptuje swój los i traktuje pobyt na
wyspie jako przymusowe wakacje. Mężczyźni dbają o siebie nawzajem, m.in.
zbierają kwiaty na powitanie nowych mieszkańców. W jednym z fragmentów
Antonio vel Ninella szyje sukienkę dla Antillo (Cincilli). Wzajemna pomoc
pozwala przetrwać chwile smutku i ukoić tęsknotę. Zniewieściali snują plany
o powrocie do swoich domów i rozmyślają o realizacji zamierzonych celów.
Padają również słowa rozgoryczenia: „To jest więzienie. To nie jest wygnanie. Nie możemy nawet spacerować, zawsze tylko w barakach, czy wy rozumiecie, czy nie […]”; „Ta wyspa to więzienie, a te łzy to kraty”; „Ból jest
taki sam dla wszystkich. Ma taki sam głos” (Santis, Colaone 2011, s. 88-94).
Z wizerunkiem pogodzonych z losem zniewieściałych kontrastuje m.in. Manfredi oraz ksiądz Don Nicola. Próbują oni przekonać towarzyszy, że są – jak
sami twierdzą – normalni i nie należy nazywać ich odmieńcami: „Zobacz
jak mocno bije Manfredi! Chcesz zobaczyć, że ma rację… On nie jest odmieńcem!”; „Paterno, kiedy mnie wypuszczą, tak cię obiję, że staniesz się normalny!” (Tamże, s. 76-77).
Na końcu komiksu znajduje się wywiad Giovanniego Dall’Orto z homoseksualistą, który został internowany. W 1987 roku Giuseppe B. vel Pepinella
miał 74 lata i mieszkał w Salermo. Czterdzieści lat wcześniej sąd faszystowski
skazał go na pięcioletnie zesłanie na wyspę San Domino. Wśród przewinień
wyróżnił przestępstwa przeciw czystości rasy. W sprawozdaniu policji, które
jest obecnie przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzymie pojawiły
się szczegółowe informacje o życiu mężczyzny przed zesłaniem:
B. oddaje się pederastii i stanowi poważne zagrożenie dla Społeczeństwa, z powodu na liczne skandale, jakie wywołuje. Mając na celu
uwodzenie, zwykł włóczyć się dniem i nocą, jak kobieta, umalowany

9

W przeliczeniu 1 złoty polski to 458.4949 lirów włoskich.

17

INES ZAŁĘSKA-OLSZEWSKA, BARTOSZ STUŁA

szminką i w ubraniu zwracającym uwagę przechodniów, wzbudzając
u większości z nich odruch wymiotny (Tamże, s. 170).

Mężczyzna nie potwierdza informacji zawartych w sprawozdaniu. Zaznacza jednak, że przebierał się w okresie karnawału, o czym nie wspomina
kwestura. Na Tremiti był natomiast „krawcową” dla karabinierów. Taki fach
wiązał się z częstymi wizytami żandarmów. Jak sam przyznaje, widział ich
codziennie o szóstej rano, prawie rozebranych, co sprawiało mu niekwestionowaną radość. Mężczyzna twierdzi, że wbrew pozorom faszystów i karabinierów łączyły ze zniewieściałymi bliskie relacje, najczęściej nie traktowali ich
oni w sposób beznamiętny. Skrajnie ubodzy nieheteronormatywni byli nawet
zmuszani do prostytucji (Tamże, s. 169-173). Co istotne, nie dotyczyło to
wszystkich – Giuseppe poza kieszonkowym od państwa (pięć lirów dziennie)
dostawał również paczki z jedzeniem i ubraniami od swojego brata.
Powrót do kraju wiązał się z poczuciem odosobnienia i wykluczenia (areszt domowy). Giuseppe opowiada, że ból rodzin zniewieściałych był okropny,
wstydziły się one bowiem takich krewnych. Ci, którzy powrócili z Tremiti
prosili państwo o zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd. Nikt jednak takiej
wypłaty nie otrzymał.
Podsumowanie
Opisane historie to nie jedyne przykłady prześladowań we Włoszech
za czasów panowania Mussoliniego. W 1943 roku, w San Sabba, niedaleko Triestu, przekształcono gospodarstwo z młynem w obóz koncentracyjny.
Zsyłano tam nie tylko Żydów, Cyganów i innych przedstawicieli rasy niearyjskiej, ale także homoseksualistów – nie w celu eksterminacji, a redukcji.
Wszechobecna wrogość (ze strony innych więźniów, władz obozowych, strażników SS) przyczyniła się do ich szybkiej śmierci. W założeniu nieheteronormatywni mieli wyrzec się swojej orientacji, co według Adolfa Hitlera było
niemożliwe. Istniała natomiast szansa, że uda się zablokować sygnały dewiacji.
W razie potrzeby homoseksualiści mieli być wykastrowani, ale nie niezdolni
do pracy (Popham 2005).
Jak pisał Umberto Eco w swoim eseju Wieczny faszyzm, współczesne zjawiska różnią się od siebie i nie należy wszystkich ruchów określać zbiorczo
jako faszyzm. Taka próba usystematyzowania wiedzy może prowadzić do niezrozumienia właściwej definicji:

18

KADROWANA RZECZYWISTOŚĆ ...

Odejmijcie od faszyzmu imperializm, a otrzymacie Franco lub Salazara; odejmijcie kolonializm, a będziecie mieć faszyzm bałkański. Dodajcie do faszyzmu włoskiego radykalny antykapitalizm (który nigdy
nie fascynował Mussoliniego), a dostaniecie Ezrę Pounda. Doczepcie
do urzędowego faszyzmu kult mitologii celtyckiej i mistycyzm Graala (elementy całkowicie mu obce), a otrzymacie jednego z najbardziej
szanowanych faszystowskich guru – Juliusa Evolę (Eco 2008, s. 37).

Historia, którą opowiedzieli Luca Santis oraz Sara Colaone, jest interesująca z wielu perspektyw. Z jednej strony kluczowe jest tło historyczne,
z drugiej natomiast analiza postaw zniewieściałych może stanowić jeden z ciekawszych problemów w badaniach literaturoznawczych. Prezentacja świata
znajdującego się u progu drugiej wojny światowej w formie komiksu pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć sytuację zniewieściałych i zinterpretować ją
w oryginalny sposób.
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STRESZCZENIE
Współcześni włoscy autorzy – Luca Santis i Sara Colaone – portretują świat
znajdujący się u progu drugiej wojny światowej. Komiks We Włoszech wszyscy są
mężczyznami w interesujący sposób obrazuje tematykę historyczną, zachowując jednocześnie stylistykę reportażu filmowego. Internowanie mniejszości seksualnych w
czasach faszyzmu na wyspie San Domino to nadrzędny punkt rozważań (szczególnie istotne są ostatnie lata zesłania bohaterów, tj. przełom 1939/40). Kluczowa jest
zarówno opowieść fabularna, jak i wywiad z internowanym homoseksualistą, przeprowadzony przez Giovanniego Dall’Orto. Prezentacja świata znajdującego się u progu drugiej wojny światowej w formie komiksu pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć
sytuację zniewieściałych i zinterpretować ją w oryginalny sposób.
Słowa kluczowe: komiks, prześladowania, mniejszości seksualne, II wojna światowa,
faszyzm, Włochy
SUMMARY
Contemporary Italian authors – Luca Santis and Sara Colaone – portray
a world on the threshold of World War II. The comic book We Włoszech wszyscy są
mężczyznami shows historical topics in an interesting way, maintaining the style of
a film reportage. The internment of sexual minorities in the times of fascism on the
island of San Domino is the most important point of consideration (the last years
of the heroes' exile, i.e. at the turn of 1939 and 1940, are particularly important).
Both the fictional story and the Giovanni Dall'Orto’s interview with the interned
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homosexual are crucial. The comic book presentation of the world on the threshold
of World War II allows the reader to understand the situation of the effeminates better
and interpret it in an original way.
Key words: comics, persecution, sexual minorities, World War II, fascism, Italy
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SUICIDE IS A "RIDDLE" FOR
CONTEMPORARY MAN A REVIEW OF THE LITERATURE
OF THE COURSE
SAMOBÓJSTWO TO „ZAGADKA”
DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA –
PRZEGŁĄD LITERATURY PRZEDMIOTU

Admission
The subject of suicide is very interesting and even phenomenon-like.
Many researchers - suicidologists do not have fully defined theses relating to
the motives and mechanisms of the suicidal acts committed. However, this
issue is very popular, and the conducted research reports more and more
information.
According to A. Maszke, a goal is a desired, anticipated state of affairs
that an individual wishes to achieve as a result of his actions (Maszke, 1994,
p. 20). To sum up, the researcher in empirical proceedings wants to achieve
the goal that is the end result of his work.
The aim of this article is to describe and explain the elements and mechanisms of the problem of suicide, based on the literature on the subject.
Scientists and prominent researchers, including E. Durkheim, B. Hołyst, and
M. Jarosz, have been concerned with the issues related to suicide attempts, i.e.
the basic definitions, causes and effects.
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The concept of social pathology
Pathos - means suffering; logos - is otherwise science; thus, the pathology of social life is a scientific discipline that deals with the set of social deviations, together with their tasks and determinants. A. Podgórecki believes
that social pathology depends on what, according to subjective assessment
or the generalization of various subjective assessments, is considered a negative category of social phenomena (Podgórecki, 1969, p. 9). The elementary
premises enabling the definition of socially pathological phenomena include,
first of all, their harmfulness, incompatibility with the existing social system,
[...] whether a specific type of behavior, the functioning of a specific institution is considered contrary to generally accepted [...] social values (Jarosz,

1980 , pp. 7-8). Because what is considered deviant in one society may be
approved in another.
Social pathology has many terms that define it, including: social disorganization or deviation. The reason for this is the ambiguity of the concept
of pathology, because researchers, scientists see in each phenomenon separate conditions, characteristics and factors causing the occurrence of pathology. According to R. Faris, the concept of social disorganization is defined
as a contradiction between mechanisms and patterns of interpersonal relations. The author himself understands by this the malfunctioning of a part
of society and the inability to reach the previously chosen goal, and the incompatibility of common goals results from wrongly understood obligations
and their fulfillment by officials and offices. Another researcher, W. Ogburen,
believes that the existence of social pathology is the result of a cultural range.
In his opinion, all changes taking place in society, especially the technical
ones, take place much faster than the cultural ones, and as a result, there is
a cultural gap between the conditions arising from technical and organizational changes (the emergence of new social relations), and the structure of the
system not following them. the previous one.
R. Merton defines the social pathology in a different way, using the concept of anomie, borrowed from E. Durkheim. Anomy means a situation in
which an individual treats all the norms and values t hat occur with due respect
in society. It follows that society itself is treated badly because the individual,
despite having norms and values, has an ambivalent attitude towards them.
She believes that the obligation to observe the basic rules of the functioning
of society is not so necessary for her to survive.
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In order to describe in detail the phenomenon of anomie, the author
presents a typology of five ways of adapting an individual to social life: conformism means acceptance of cultural goals and institutionalized measures
related to the values and
 norms professed by a given society; innovation,
i.e. a way in which an individual agrees to cultural goals, understands the
values of the social system, but has contraindications as to the methods of
achieving these goals; ritualism is understood as adaptation to the above conventions, however, rejection of the goals of society with the simultaneous
consent to the use of measures that are to lead society to the goals chosen. This
means that you should stick to those activities that have been used in society
for years and put on a pedestal; withdrawal means rejection of goals and means supporting the achievement of goals, in other words, it is a phenomenon
of internal emigration; rebellion should be understood in two ways, first,
as rejection of cultural goals and institutionalized means aimed at achieving
these goals, and second, as acceptance of cultural goals and institutionalized
means of another system that one would like to replace the rejected system. "
(Podgórecki, 1969, pp. 19-21).
Individual and social pathology
in the context of suicide
A very interesting and time-worthy term, next to social pathology, is the
concept of individual pathology. Many of us will think that various deviant
behaviors are symptoms of individual pathology, that is, it is an individual
problem. Nothing could be more wrong. Because any pathological behavior
should be understood in two ways: individually and socially. This principle
means that the problem that a person is burdened with concerns himself, but
it can also affect social groups with which this individual has direct contact.
(Podgórecki, 1969, p. 25).
It should be remembered that there are such phenomena in which society plays a very important role, such as alcoholism, drug addiction, smoking or
suicide. It is not stated here that society is the direct cause of the phenomenon, but it is believed that it may be a determinant of positive and negative
behavior in this regard.
The main assumption of this study is to learn about the factors causing
the existence of the phenomenon of suicides, especially the acts of self-abuse
among adolescents.
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Suicide, from Latin suicidum, from English suicide, means taking one's
own life. The act itself is one of the cruelest ways of "coping" with the problems of everyday life. Solving problems in this way is often determined by
situations of social life, and in suicidology (the science of suicide) we find the
claim that suicide is a manifestation of man's opposite attitude to the world
around him. (Pecyna, 2001, p. 260). Some people believe that the phenomenon of suicide itself "is not a problem" (Anthony, 1994, p. 21). According
to the author, this phenomenon is a symptom of problems, situations and
tendencies.
The problem is that we cannot recognize and solve these factors.
The suicidologist gives the basic determinants of suicide as a symptom: faith, self-esteem, sense and purpose of existence, and the ability to cope
with difficulties. The author believes that a great strength in the fight against
adversities is an appropriate hierarchy of values, in which faith in God and self-confidence are in the first place. In his opinion, spiritual people have more
strength to deal with adversities (Anthony, 1994, p. 22).
B. Hołyst also writes about the individual and social nature of the phenomenon of self-destruction. In his opinion, an attempt to take one's own life
is an act of breaking the chain of life for two reasons: man plays many roles in
society, and his death deprives society's expectations, therefore death is social;
a person acting against himself, he also works against a society that functions
thanks to a specific system of values, serving to achieve individual goals and
group. According to the author, life itself has a social character, and suicide,
even if one looks at the etiology, is individual in nature, but in terms of its effects,
it is always a social affair. (Hołyst, 1983, pp. 12-13)
E. Durkheim also proved that suicides are a phenomenon of social pathology, which are mainly determined by the characteristics of social groups
to which suicides belong (Jarosz, 1980, p. 55). The same researcher wrote
about the role of society in the problem of self-destruction, and his theory was
continued by scientists such as A. Henry and J. Short.
According to them, the number of committed suicides is inversely proportional to the number of committed killings (Podgórecki, 1969, p. 137). It turns out
that in societies with high homicide rates there should be fewer suicides and
vice versa. This theory is also supposed to apply to social strata. The lower levels of society should show more homicides and fewer suicides, and the opposite in the upper classes. Such assumptions, according to the authors, come
from even more in-depth reflections. Namely, from the human behavior
hypothesis, when human behavior is to closely match the expectations of others,
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the probability of suicide as a reaction to frustration is low, and the probability
of murder as a reaction to frustration is high. On the other hand, when the behavior of a given person is released from the requirements of conformism to the demands and expectations of others, the probability of suicide is high, and homicide
is low (Podgórecki, 1969, p. 137).
Adhering to this, the lower classes, as those in which expectations are
greater and consistent for economic reasons and stronger family ties, are characterized by a greater number of homicides. The upper layers are characterized by a lower number of homicides and a higher number of suicides. This
is because expectations are weaker (Podgórecki, 1969, pp. 137-138). The authors' theory was based on demographic and statistical research in the United
States. It has faced some criticism as there are societies where high suicide and
homicide rates are observed.
Another concept that is a modification of Short and Henry's theory arose
based on the analysis of suicides in Ceylon and assumes that the number of
suicides is directly proportional, and the number of homicides is inversely proportional to the degree of compactness of the structure of society (Podgórecki, 1969,
p. 139). The compactness of the structure of society means the same as the
use of penal sanctions in relation to minor deviations in individual - individual actions.
J. Gibbs' concept, which is included in the sociological theories, says that
the number of suicides is inversely proportional to the stability and durability of
relations within a given population (Podgórecki, 1969, p. 139).
K. Menninger's concept derived from the eclectic theory of Freudism, in
the field of psychological theories, says that for suicide you need three things:
the will to kill, the will to be killed, and the will to die. Z. Freud assumed
that every individual wants to live and that he wants to die. Thus, on the one
hand, man wants death, on the other hand, he wants to kill, and on the other
he turns this desire to others, so that they may bring death towards the individual (Podgórecki, 1969, p. 139).
The very issue of suicides and suicide attempts is an open topic and there
are still unanswered questions. In children's psychology and adolescents, it is
assumed that the following factors are primarily responsible for the suicide
act: loss of a significant person in early childhood, aggressive reaction to this
loss, blaming oneself for the death of a loved one and feeling guilty for aggression, as well as waiting for punishment. These experiences are, to a greater or
lesser extent, complex motivational factors that underpin any suicide attempt.
However, attention should also be paid to situational determinants, such as:
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the first appearance of suicidal thoughts and what stimuli these thoughts caused. It is also important to check how quickly thoughts developed and how
the individual wants to take his own life (Pecyna, 2001, p. 260).
The most frequently asked suicide questions are:
• Why did this happen?
• Why did this person do this?
These are psychological issues because they run deep into human behavior, its motives and patterns that guided him. It is the last thought before
and during a suicide that gives the best chance for motivation and dynamics
of the act. Many of these motives are described in letters, diaries or notes of
the suicide, as well as in the first words of rescued people (Pecyna, 2001, p.
260).
Suicidal behavior - an attempt to define
The attempt to define the concept of suicide is not unequivocal. Etiology and common reasoning says it is taking one's own life. Many researchers
explain the given issue in their own way, based on research and observations.
Well, Diekstra states that suicide is a selected, voluntary behavior, which in the
shortest possible time is to cause its own death (Albański, 2010, p. 68), while
Kreiman, while defining the term, uses the term suicide, explaining it as an
act that does not end with death, in which an individual consciously carries out
self-harm or takes any substance in an amount significantly exceeding any medical
recommendations or generally accepted therapeutic doses (Albański, 2010, p. 68).
Some people view suicide as a goal in life, which is in some ways a paradox. This phenomenon is described by B. Hołyst, who uses the concept
of suicidal behavior as a continuity of reactions that are released in an individual at a time when the goal of killing himself appears in his consciousness.
The deliberate nature of death is also mentioned by the World Health
Organization, which in 1986 defined a suicidal act as an act of fatal outcome,
which the deceased, knowing and expecting such an effect, planned and performed
it himself in order to bring about the desired changes (Encyclopedia of the 21st
century, volume V R-St, 2006, p. 590). In the Handy Encyclopedia of Health, we can find the slogan suicide defined as "death by choice", Handbook
of Health Encyclopedia 2002, p. 192).
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The most famous definition in the world of sciences studying the phenomenon of self-destruction is presented in his work from 1897, Le suicide,
E. Durkheim: On appelle suicide cas de mort qui resulte directement ou indirectement d'un acte positif ou negatif accompli par la victime elle -meme et qu'elle savait devoirproduire ce resultat (Hołyst, 2012, p. 79). To explain, suicide is any
case of death that results directly or indirectly from a positive or negative action
of a victim who knew that it would give such a result (Durkheim, 2011, p. 53).
Many researchers have tried to define the above term, incl. E. Stengel,
who considers the influence of the state of consciousness on making a decision about a suicide attempt. The conclusions led him to theoretical analyzes that suicide is considered an attack - that is, a deliberate act of self-harm
which precludes the perpetrator's certainty of survival prior to committing (Hołyst, 2012, p. 80).
Researchers use various terms to categorize the problem of suicide, which
generally mean the same thing. In the literature on the subject, we can find,
among others concepts such as suicidal personality. An individual with this
personality type has thoughts of suicide or has shown a predisposition to
self-harm in the past. In the nineties, the term suicide also appeared, as a collection of all thoughts and behaviors of individuals that they want to achieve
in their thoughts, by active action, passive abandonment or allowing activities
until their own death or consider it "as a possible result of actions" (Hołyst,
2012, p. 80). The author states that suicide is possible in every human being,
but it most often occurs in psychosocial crises and mental illnesses.
Another researcher, A. Wiesman and his colleagues emphasize the clearly
instrumental nature of suicide as a means to achieve some earthly goal, and
not as a goal of self annihilation (Hołyst, 2012, p. 83).
The main concepts related to the suicide phenomenon are suicidal thoughts, suicide messages, suicide threats, suicide risk, double suicide, extended
suicide and local suicide.
Explaining:
• Thoughts of suicide - are the first signs of self-destruction, characterized by an active form - contemplating death, and a passive form - finding
yourself in a life-threatening situation. Their intensity tends to increase from
airy and short-lasting to persistent and constant.
• Suicide messages - that is, any symptoms that are statements, deeds or
behaviors. The sending of these messages may be conscious or unconscious
to the sender.
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• Suicide threats - this method is used by people whose wishes or expectations have not been met.
• Suicide risk - another person's judgment, often a specialist, that the
person is willing to take his own life. Such a conclusion is drawn from the
knowledge of an individual's life situation, pathological features, or the reactions of that person's environment.
• Double suicide - This occurs when two people agree to attempt suicide
together. This is the case in the 2011 film "Suicide Room" directed by Jan
Komasa. An inauthentic example, however, showing the great power of persuasion of another person.
• Extended suicide - called complex suicide, occurs when a person
is forced to commit a suicide, eg as a result of an impending catastrophe in
the act of protecting relatives.
• Local suicide - most often involves the removal or damage of an organ
or organ when the individual believes that they are the cause of the disease.
(Hołyst, 2012, pp. 90-100).
The suicidal act is a phenomenon studied by many specialists in the fields
of psychology, criminology, sociology, medicine, and pedagogy. However, no
single direct cause of the problem has been identified so far. One creator
of American suicidology stated that the suicide death of young people
is a “mystery” (Mrozek, 2016, p. 25). The mechanisms and reasons for the
elections are a mystery, which is why this problem is referred to as a taboo,
which does not positively affect its unification.
Stages of suicidal behavior and its types
The term suicidal behavior was coined by B. Hołyst. As it turns out, this
is a concept that enables the categorization of the act of self-destruction and
its stages. Thus, there are four stages in the development of suicidal ideation:
a) imaginary suicide - realizing that taking life frees us from life problems. This is the thinking seen in many people who try to dismiss such
a thought as soon as possible;
b) desired suicide - this type occurs in people who treat their own death
as their goal in life;
c) attempted suicide - the desire to lose one's life causes suicide attempts,
but the goal of losing one's life itself is not achieved;
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d) committed suicide - it is a proper action ending in the loss of life by
an individual (Albański, 2010, p. 68)
An attempt to categorize the phenomenon of suicide was undertaken by
the aforementioned one E. Durkheim, his division distinguishes suicide:
a) altruistic - that is, taking one's own life in the name of society.
In other words, it is an act of caring for the welfare of others at the expense
of one's own life. An example of such behavior is kamikaze suicide attempts
(i.e. kamikaze, or divine wind). Death here is the price of love for your
neighbor, important values or
 beliefs. The concept of too far-reaching
socialization appears here, i.e. an individual becomes too attached to life in
society through very strong integration with the environment or identification
with the goals and values of the group;
b) selfish - the cause of this form of self-destruction is a conflict between
an individual and society or family. An individual committing suicide does
not take into account the consequences of this act, and he or she does not care
about all obligations towards other people that they are burdened with. Durkheim writes that this type of suicide describes a state in which the individual
self is excessively confirmed in relation to the social self and at its expense, it should
be called egoism, then a special type of suicide resulting from excessive individualization can be called egoistic suicide (Durkheim, 2011, p. 269).
c) selfish - the cause of this form of self-destruction is a conflict between
an individual and society or family. An individual committing suicide does
not take into account the consequences of this act, and he or she does not care
about all obligations towards other people that they are burdened with. Durkheim writes that this type of suicide describes a state in which the individual
self is excessively confirmed in relation to the social self and at its expense, it should
be called egoism, then a special type of suicide resulting from excessive individualization can be called egoistic suicide (Durkheim, 2011, p. 269).
d) anomalous - it appears when the social order is disturbed and disrupted (Pecyna, 2001, p. 276), i.e. all norms and ties are so loose that the individual does not feel the need to live longer. People who commit suicide feel
unwanted by society because there are no specific directives issued against
them or because they are marginalized in society. Situational factors can also
be job loss, economic depression or a sudden inflow of cash.
Another division was given by Ż. Płużek, who through her own research
distinguishes three types of suicides:
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a) true - that is, clearly declared intention to take my own life, including
the phrases: I want to kill myself, I don't want to live anymore. The individual
consciously chooses his own self-destruction;
b) alleged - an individual allows suicidal thoughts as a form of escape
from troubled life, but it is not a choice determined by him. This type of suicide attempt results from an ambivalent attitude to life, where the individual
wants to live, but life is a torment for him, which causes a desire to lose it;
c) suicide gestures or demonstrative suicide - this type of suicidal behavior speaks of suicide attempts without the desire to lose one's life. The
individual shows his emotions in a demonstrative way, because he wants to
attract the attention of others to arouse pity and compassion in them. However, such behavior shows the helplessness of the individual and the situational
hopelessness (Pecyna, 2001, p. 276).
Contemporary suicidology lists the following types of suicide:
a) fatalistic - the individual sees no other way out of a hopeless situation,
and therefore makes a suicide attempt. People who are seriously ill are most
often referred to here;
b) suicidal imitation - talks about people who commit suicide by imitation, e.g. after reading a book or watching a movie, where the main character
feels similar suffering to the individual. By feeling the same emotions, the
individual is able to share the fate of the hero (Pecyna, 2001, p. 277).
Other types of suicide are emotional and conscious suicides. According
to B. Hołyst, the first is also characterized by suicides:
a) chronic - a type of self-destruction not covered by statistics, which
may take many forms: neglect of health, freezing or abandoning the activities
of specific organs. The individual wants to die but extends death over time;
it also talks about self-punishment;
b) psychogenic - called by prof. S. Wolf as an avoidance reflex. This
reflex is translated as an order of the brain saying that an organ should be
abandoned or stopped working;
c) extended (complex, complex) - appears when one or more people
with their own consent or against their will is included in the act of suicide; the most common words here are spouses, members of sects or children,
and the factors causing death are mental illness, deep ideologies or religious
motives;
d) parasamicide - that is, simulating a suicide attempt; most often found in adolescents (Albański, 2010, pp. 71-72).
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Other types of suicide are emotional and conscious suicides. The first is
characterized by violence and emotionality: emotion, sadness. It is mainly the
impulse that works, which may be the result of mental or physiological conditions. The individual is under the influence of such violent emotions that
he is not fully aware of his actions. Realized suicides are the result of the clash
of the various selves that reside in the individual. Attrition leads the individual to imagine himself as the most negative person among others. Suicide
is translated here as removing the existing gap between a negative self-image
and doing good and doing good deeds. An individual cannot understand how
such a bad person can do something good (Podgórecki, 1969, p. 141).
Conclusion
Since the dawn of humanity, man has been interested in the issues
of taking his own life and committing suicide. This issue was reflected in
the literature on the subject. The problem of suicide is very visible on a global scale and is still of interest to scientists and researchers. Well, more and
more young people are affected by this phenomenon, starting the phase of
entering adulthood. In his considerations and research, Durkheim assumed
and proved that suicides are a phenomenon of social pathology, which are
mainly determined by the characteristics of social groups to which suicides
belong. The same researcher wrote about the role of society in the problem of
self-destruction, and his theory was continued by scientists such as A. Henry
and J. Short. Every person wants to be happy and wants to fulfill himself,
and when obstacles and lack of support from the outside are in his way,
it leads him to a nervous breakdown and to his own life. There can be many
reasons for committing suicide and they depend on many factors. Therefore,
it is worth being vigilant to the changes taking place in the modern world
in which human life is exposed to various destructive situations that may be
the cause of suicide.
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SUMMARY
The suicidal state is a phenomenon studied by many specialists in the fields of psychology, criminology, sociology, medicine and pedagogy. However, no single direct cause of the problem has been identified so far. Contemporary man, during his earthly
existence and exploration, is subjected to various tests of time and is exposed every
day to many destructive phenomena, which are often the cause and cause of suicidal
acts. One founder of American suicidology stated that the suicide death of young
people is a “mystery”. The committed suicides contain the darkness of the mechanism
and reasons for the choices made. This problem is a taboo subject, which does not
positively affect its unification. Suicides are shrouded in mystery and await the study
and exploration of modern man.The mechanisms and reasons for the elections are a
mystery, which is why this problem is referred to as a taboo, which does not positively
affect its unification.
Keywords: man, suicide, theories, thoughts, phenomena, causes
STRESZCZENIE
Stan suicydalny jest zjawiskiem badanym przez wielu specjalistów z dziedzin psychologii, kryminologii, socjologii, medycyny, czy pedagogiki. Jednakże jak dotąd nie
udało się ustalić jednej, bezpośredniej przyczyny powstawania problemu. Współczesny człowiek podczas swojego ziemskiego bytowania i odkrywania jest poddawany
różnym próbom czasu i narażony jest każdego dnia na wiele destrukcyjnych zjawisk,
które często są powodem i przyczyna samobójczych aktów. Pewien twórca amerykańskiej suicydologii stwierdził, że śmierć samobójcza młodych osób jest ,,zagadką”.
Dokonane samobójstwa zawierają w sobie mroczność mechanizmu oraz przyczyn dokonanych wyborów. Problem ten stanowi temat tabu, co nie wpływa pozytywnie na
jego ujednolicenie. Samobójstwa owiane są wielka tajemnicą oczekują one na badanie
i eksplorację współczesnego człowieka.
Słowa kluczowe: człowiek, samobójstwa, teorie, myśli, zjawiska, przyczyny,
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KRZYSZTOF MYJAK
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU

RHETORISCHE ANALYSE DER
AREOPADREDE DES PAULUS
RHETORICAL ANALYSIS OF PAUL'S
SPEECH IN THE AREOPAGUS

Eintritt
Die sogenannte Areopagrede von Paulus ist im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 16-34 zu finden (Die Bibel 2016, Dz 17, 1634). Als Areopag wird auch heute noch ein 115 m hoher Felsen in Athen bezeichnet, auf dem sich in der frühen Antike der Athener Stadtrat traf (Speich
1976, s. 104). Daher wurde auch der Stadtrat als solcher Areopag genannt
(Frielingshaus 2007, s. 155), auch wenn er in späteren Jahren einen anderen Versammlungsort hatte. Der Areopag als Rat bestand ausschließlich aus
Vertretern des Hochadels und hochrangigen Beamten und hatte einen großen Einfluss in Athen. Die hier zur Analyse stehende Rede wurde vermutlich
ungefähr im Jahre 50 n. Chr. Gehalten (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).
Bevor näher auf den Orator und den Autor der schriftlichen Überlieferung
der Rede eingegangen wird, erscheint es nötig, ihre Struktur darzustellen.
In der klassischen Rhetorik werden vier Teile einer Rede unterschieden,
die sich auch in dieser Rede wiederfinden lassen (Grigoriaki/Despotis ohne
Datum).
Das exordium (lat.: Anfang) soll das Thema einleiten und auf den vertretenen Standpunkt hinführen (Göttert 2009). Ziel des Redners ist es, Interesse
beim Publikum zu wecken. Auch das delectare ist eine wichtige Aufgabe des
exordium. Der Redner hierbei versucht das Publikum freundlich zu stimmen,
bevor er zu seinen eigentlichen Standpunkten vorträgt. Das kann erreicht
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werden, indem man die Aufmerksamkeit eher auf sich als Person, die eigenen Fähigkeiten und die angebliche Sympathie gegenüber dem Publikum
lenkt (Heinrich 2015). Das Erzeugen von Sympathie dem Redner gegenüber
bezeichnet man als captatio benevolentiae. Für die antike Rhetorik gilt der
Textanfang als der gefährlichste Teil einer Rede. Die Einleitung wurde daher
besonders sorgfältig gestaltet, da es von ihr abhängt, welche Erwartungen und
Einstellungen die Zuhörer dem Redner gegenüber haben werden.
Die narratio (lat.: Erzählung) umfasst zusammen mit der argumentatio
den Hauptteil der Rede. In ihr sollen möglichst knapp und präzise das Thema
und die dazugehörigen Sachverhalte vorgestellt werden. Die narratio dient
vor allem dem docere, also dem vernunftorientierten und sachlichen Darstellen des Sachinhaltes (Heinrich 2015).
Auf die narratio folgt die argumentatio (lat.: Beweisführung) (Göttert
2009). Sie ist der wichtigste Teil der Rede. Sie gliedert das Thema, formuliert
Thesen und Schlussfolgerungen. Auch hier dominiert in der Regel das docere
(Heinrich 2015).
In der peroratio (lat.: Schlussrede) sollen die wesentlichen Thesen und
Aspekte der Rede zusammengefasst werden, um sie dem Gedächtnis des
Publikums einzuprägen (Göttert 2009). Die peroratio tendiert vor allem
zum movere. Ziel des movere wäre die Zuhörer in eine spontane Stimmung
von Begeisterung zu versetzen, so, dass sie vom Redner leichter überzeugen
lassen (Heinrich 2015).
Wer ist der Sprecher Paulus?
Aber wer ist eigentlich dieser Paulus, dessen Rede wir heute analysieren wollen? Dass es sich bei Paulus um eine historisch reale Person handelt,
wird von den Historikern nicht angezweifelt, denn es existieren bis heute
viele antike Verweise auf ihn. Paulus stammte aus einer streng jüdischen Familie und wurde um den Beginn unserer Zeitrechnung geboren. Er wuchs
in der damals griechischen Stadt Tarsus auf, die sich jedoch zu dieser Zeit
unter römischer Herrschaft befand. Aus diesem Grund sprach Paulus wohl
fließend Hebräisch, Griechisch und Latein. Er gehörte auch zu der bedeutenden Gruppe der Pharisäer, die die Thora besonders aufmerksam studierten
und darauf aus waren, die vorgeschriebenen religiösen Gesetze des Judentums
penibel einzuhalten. Somit war Paulus ein besonders gebildeter, strenggläubiger Jude (Weiser 1985; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Als das Christentum anfing, sich auszubreiten, wurde Paulus zu einem religiösen Fanatiker,
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der Christen jagte (siehe: Neues Testament, Apostelgeschichte 9,1- 9,2).
Er war sogar womöglich Zeuge der Steinigung des Stephanus, des ersten
Christen, der für seinen Glauben zu Tode verurteilt wurde (siehe: Neues
Testament, Apostelgeschichte 7,58). Laut der Heiligen Schrift kam es kurz
darauf zu einem Wendepunkt in Paulus‘ Leben. Wie von Paulus selbst in seinen späteren Briefen berichtet wurde er auf dem Weg nach Damaskus blind
und hatte mystische Jesusvisionen. Diese Erfahrungen veränderten ihn und
als er wieder sein Augenlicht wiedererlangte, wurde er zu einem tiefgläubigen
Christen (siehe: Neues Testament, Apostelgeschichte 9,3–9,22). Er gründete durch seine Missionsarbeit direkt oder indirekt so viele Gemeinden, dass
er von vielen Historikern scherzhaft als der wahre Begründer des Christentums bezeichnet wird. Die Entwicklung der jungen christlichen Kirche, sowie
viele von Paulus Reden wurden von seinem Schüler und Reisebegleiter Lukas
um 80 n. Chr. zu einem Buch zusammengefast, dass man heute als die Apostelgeschichte kennt (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Da Lukas also Paulus
Reden gut 30 Jahre nach ihrem vermutlichen Vortragen niedergeschrieben
hat und den Inhalt und Verlauf mancher von ihnen sehr wahrscheinlich nur
aus Erzählungen kannte, da er bei einigen von ihnen nicht selbst anwesend
sein konnte, könnte es sein, dass der genaue Wortlaut der Reden durch Lukas
verkürzt oder verfälscht wurde. Es wäre auch denkbar, dass er diese verändert
hat, um sie einem theologischen Kontext anzupassen. Da heute aber die rhetorische Analyse der Areopagrede im Vordergrund steht und nicht die Theologie, wird für den Moment der Analyse angenommen, dass es sich bei dieser
Rede durch und durch um Paulus eigene Worte handelt. Des Weiteren wird
Paulus Person wie eine literarische Person behandelt.
Areopagrede-Analyse
Um die eine gründliche Analyse der Areopagrede durchzuführen, ist
es wichtig zu bestimmen, was der situative Kontext ist. Wir erfahren aus dem
ersten Vers des Quelltextes, dass Paulus auf seine Freunde und Reisebegleiter Silas und Timothäus wartet (siehe: Neues Testament, Apostelgeschichte,
Kapitel 17, Vers 16). Sein großer Predigererfolg in den griechischen Städten
Tessalonich und Boröa hatte ihm Feinde unter den Juden geschaffen, vor
denen Paulus überstürzt aus Boröa nach Athen flüchten musste. Paulus ist
also nicht freiwillig in Athen. Er wartet, bis seine Freunde wieder zu ihm
stoßen, damit sie weiter zusammen auf Missionsreise gehen können. Athen
war kein geplanter Missionsort (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Während
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er wartet, versucht er die Zeit zu nutzen. Er besichtigt die Stadt. Damit zeigt
er einerseits seine Offenheit für Fremdes, was für einen früheren strenggläubigen Juden ungewöhnlich sein mag, denn als solcher sollte er eher alles, was
mit fremder Kultur und Opferkult zusammenhängt, grundsätzlich meiden,
um nicht unrein zu werden (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Andererseits
ärgert ihn Athens Polytheismus. Er geht daraufhin an Orte, an denen sich
immer viele Menschen aufhalten und sucht das Gespräch mit ihnen. Dabei
sprach er mit verschiedenen Menschen: Juden, Menschen mit allgemein religiösem Interesse, zufällig Angetroffenen, aber auch mit Athener Philosophen.
Explizit genannt werden hier Vertreter zweier philosophischer Schulen: die
Stoiker und Epikureer Wurm 2016). Wir lesen, dass sie mit Paulus heftig
diskutierten, höchstwahrscheinlich über religiöse Themen. Einige dieser Philosophen scheinen eine negative Meinung von Paulus zu haben. Die griechische Bezeichnung σπερμολόγος, die hier als ,,Schwätzer’’ übersetzt wurde,
bedeutet wortwörtlich einen Menschen, der verschiedene unzusammenhängende Wörter wie ein Vogel aufpickt, einen, der wirres, dummes Zeug redet (Wurm 2916; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Andere Philosophen
scheinen Paulus Lehre nur oberflächlich zu kennen oder zu missverstehen,
denn sie meinen, Paulus wäre ein Verehrer eines neuen Götterpaars (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Diese falsche Annahme kam wohl durch ein
sprachliches Missverständnis zustande. Das griechische Wort für Auferstehung ,,anastasis’’ konnte auch als Frauenname verstanden werden, ähnlich
dem auch heute vorkommendem Namen Anastasia (Wurm 2016). Jedenfalls
wollen die Philosophen mehr über Paulus Rede wissen. Sie führen Paulus
zum Areopag, womit wohl eher der Athener Stadtrat gemeint ist als der Felsen (Weiser 1985; Sandnes 1993; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Dort
soll er die Gelegenheit bekommen seinen Glauben vorzustellen. Es ist schwer
zu sagen, ob hinter der Bitte der Philosophen ausführlicher von Paulus Rede
hören zu können nur reine Neugier oder auch Misstrauen steht (Wurm 2016;
Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Falls der wahre Grund zu überprüfen, ob
Paulus ein Unruhestifter ist, der neue Götter einführen will, war, so befand
sich Paulus in großer Gefahr. Für den Versuch neue Götter einzuführen wurden schon viele vor ihm zu Tode verurteilt. Andererseits, wenn er die Athener
Elite zu seinem Glauben überzeugen könnte, wäre das ein großer Gewinn für
die Verbreitung des Christentums. Paulus befindet sich also unter gebildeten, mächtigen Menschen, die verschiedenste Meinungen und Erwartungen
an ihn haben. Es ist nun also seine Rolle, die Botschaft so zu überbringen,
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dass sie von möglichst vielen Zuhörern verstanden wird und, wenn möglich,
auch positiv bewertet wird.
Exordium
Das exordium der Paulusrede beinhaltet die Verse 22 bis 23. Es beginnt
mit einer besonders höflichen Anrede. Ins Deutsche als ,,ihr Männer von
Athen‘‘ übersetzt, sagt Paulus hier wörtlich ,,Ihr Athener Herren“. Das ist
nicht nur eine besonders galante Weise die Zuhörer auf Griechisch zu begrüßen, es ist auch die Anrede, die Sokrates zu gebrauchen pflegte (Wurm
2016). Sokrates war ein athenischer Philosoph, der ca. 400 Jahre vor Paulus
gewirkt hat. Er war für seine unglaubliche Klugheit bekannt, wurde jedoch
zum Tode verurteilt, da er angeblich neue Götter einführen wollte. Ähnliches wurde auch Paulus vorgeworfen. Da Athen eine Kulturstadt war und
Sokrates mittlerweile hoch angesehen wurde, muss die Gleichheit der Anrede
den Athenern gleich aufgefallen sein (Sandnes 1993; Wurm 2016; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Nach der Begrüßung folgt die captatio benevolentiae (Wurm 2016; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Paulus lobt die
Frömmigkeit der Athener. Er geht darauf ein, was sie kennen und worauf
sie stolz sind. Aus historischen Quellen wie etwa von Sophokles aus dem
5. Jahrhundert vor Christus und dem Reiseschriftsteller Pausanias aus dem
2. Jahrhundert nach Christus, wissen wir, dass Athener in der Antike allgemein für ihre Götterfurcht bekannt waren (Wurm 2016). Paulus Kompliment ist daher doppeldeutig. ,,Sehr fromm‘‘ könnte entweder „sehr religiös“
oder „sehr abergläubisch“ bedeutet haben. Auch wenn einige Zuhörer den
ironischen Unterton womöglich bemerkt haben, muss das nicht unbedingt
ein rhetorischer Fehltritt gewesen sein. Sokrates hat Ironie oft als didaktisches
Mittel gebraucht, um seine Zuhörer zum Denken anzuregen (Sandnes 1993).
Narratio
Dem Übergang zwischen der Einleitung und dem Hauptteil bildet der
Satz: „Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich
auch einen Altar mit der Aufschrift: EINEM UNBEKANNTEN GOTT.“
(Die Bibel 2016, Dz 17, 23). Der darauffolgende Satz: ,,Was ihr verehrt, ohne
es zu kennen, das verkünde ich euch.“ (Die Bibel 2016, Dz 17, 23) ist eine
sogenannte propositio, also die Nennung des eigentlichen Themas der Rede.
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Diese zwei Sätze bilden somit die narratio. Sie zeigen kurz den Grund
und das Thema der Rede und leiten den eigentlichen Hauptteil ein (Göttert
2009).
Man könnte denken, dass so eine kurze narratio ohne größere Bedeutung für den Rest der Rede sei, schließlich sind es ja nur zwei Sätze. Aber Paulus geht hier wieder geschickt auf die Welt seiner Zuhörer ein. Der Ausdruck
,,einem unbekannten Gott‘‘ gibt die Feinheiten der griechischen Sprache nicht
sonderlich gut wieder. Historisch ist bekannt, dass es in Athen Opferaltäre gab,
die unbekannten Gottheiten geweiht waren. Sie wurden aufgestellt, um eine
Seuche zu beenden, die im 6. Jahrhundert vor Christus wütete. Da man nicht
wusste, welche Gottheit dafür verantwortlich war und welches Geschlecht
sie hatte, schrieb man auf sie allgemein als Widmung: dem unbekannten
Göttlichen (Wurm 2016). Paulus greift diese neutrale Genuswahl auf. Das
ist ungewöhnlich, da sowohl Juden und Christen in dem Übernatürlichen
immer eine Person sahen. Der Gott der Juden, Jahwe, wurde immer mit ,,Er‘‘
bezeichnet, nie mit ,,es‘‘. In der ganzen Bibel finden wird die Bezeichnung
,,Es‘‘ im Zusammenhang mit ,,Göttlich‘‘ nur zweimal, und das in der Areopagrede von Paulus. Wie wir aus dem Inhalt der späteren Redeteile wissen,
möchte Paulus diesen Altar als Ausganspunkt nutzen, um seinen monotheistischen Gott vorzustellen. Er weiß jedoch, dass er mit etwas anfangen sollte,
dass seinen Zuhörern besser geläufig ist. Wie wir wissen, waren im Auditorium viele Philosophen, insbesondere Stoiker und Epikureer. In ihren Kreisen
begann man zu ihrer Zeit zu bezweifeln, ob es Götter als solche überhaupt
gebe (Schmitt ohne Datum). Man tendierte eher dazu in ihnen schöpferische
Energien zu sehen, die alles erfüllten und das Schicksal beeinflussten, ähnlich
wie im heutigen Buddhismus. Epikureer waren besonders dafür bekannt, dass
für sie Opferkult und der Glaube an Götter und Göttinnen als überholt galt.
Statt also langsam die Rede von vielen Göttern auf einen Gott zu lenken,
beginnt Paulus vage mit dem Ausdruck ,,Göttlich‘‘, mit dem die meisten
Zuhörer einigermaßen etwas anfangen können. Gleichzeitig benutzt Paulus
aber schon hier den Singular, also ,,dem unbekannten Göttlichen‘‘, wo doch
auf dem Altar sicher der Plural benutzt wurde, also ,,den unbekannten Göttlichen’’. Mit diesem Kniff möchte er einen Grundstein für die späteren monotheistischen Argumente legen (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Paulus
möchte zeigen, dass der Glaube der Christen nicht im Widerspruch zu heidnischer Frömmigkeit und Religiosität steht, sondern eine weiter entwickelte
Stufe dieser sein kann. Er benutzt hier die Technik der sogenannten insinuatio, bei der der Redner sich dem, was er sagen will, allmählich und indirekt
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nähert (Wurm 2016; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Schon Cicero, der
berühmteste Redner Roms, riet die insinuatio zu benutzen, wenn man sich
der Gunst der Zuhörer nicht sicher sein konnte und diese dem Thema, das
man ansprechen möchte, skeptisch gegenüberstehen (siehe: Cicero, De inventione, Teil 1). Die Technik des principium, also der direkten Herangehensweise, in der man geradeheraus seine wahre Meinung preisgibt und viele Details
nennt, sei laut Cicero nur anzuwenden, wenn man sich in einer überlegenden Position befindet und sich der Sympathie der Zuhörer sicher sein kann.
Durch das indirekte Vorgehen der insinuatio sollen die Zuhörer schrittweise
von der Rede ergriffen werden, auch wenn sie dem Redeinhalt anfangs keinen
Glauben schenken wollen (Sandnes 1993).
Der zweite Satz der narratio ist wie bereits erwähnt die Themavorstellung, die so genannte propositio (Göttert 2009). Es hat jedoch noch außer der
Themenvorstellung noch eine weitere Funktion. Indem Paulus sagt, er wolle darüber sprechen, was die Athener verehren, ohne es zu kennen, möchte
er die Anschuldigung abweisen, er würde ,fremde‘ Götter einführen wollen
(Wurm 2016). Das Göttliche, dem der Altar geweiht ist, ist zwar unbekannt,
aber durch den Opferkult und Altäre bereits anerkannt und verehrt. Paulus
will nicht Neues von außen ‚einschleusen‘, sondern alles Vorgefundene, was
in die richtige Richtung zielt, aufgreifen (Wurm 2016; Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Außerdem möchte Paulus hier mit Ironie seine Zuhörer
zum weiteren Zuhören anstacheln und sie zum Denken bewegen. Wie kann
es sein, dass Menschen, die von sich sagen, dass sie die Vernunft vor allem
schätzen, etwas verehren, von dem sie nicht einmal wissen, was es ist? Paulus
schlägt vor, ihrem Unwissen abzuhelfen. Auf diesen Vorschlag folgt die argumentatio, die Beweisführung.
Argumentatio
Bevor Paulus den Griechen erzählen kann, muss er sie zuerst überzeugen,
dass es nur einen Gott gibt und dass die Art, wie die Griechen ihre Götter
verehren falsch ist. Paulus nennt hier also drei Thesen, in denen er der Reihe
nach seinem Weltbild erklärt: Erstens: Gott ist der Schöpfer der Welt. Er ist
allmächtig, deshalb braucht er nichts vom Menschen.
Zweitens: Gott hat die Menschen geschaffen. Deshalb haben die Menschen ein natürliches Bedürfnis Gott zu suchen und zu finden.
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Drittens: Der Mensch ist Gott in gewisser Weise ähnlich. Daher ist es
dumm, Göttliches in einem Stein, in Gold oder in Figuren anderer Art zu
sehen (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).
Während Paulus das erste Argument vorbringt, wechselt er vom Neutrum zum Maskulinum (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Er spricht also
nicht mehr von dem Göttlichen, sondern von ,,dem Gott‘‘ (Weiser 1985).
Der jetzt von ihm in Athen verkündigte Gott darf keinesfalls als ein Gott unter vielen anderen gedacht werden (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Gott
ist einzig, er hat den Kosmos erschaffen und sich in Natur und Geschichte
offenbart. Das entscheidende Argument, dass Paulus hier vorbringen möchte
ist, dass ein Gott unter vielen kein echter Gott sein kann, da es gegen seine
Macht spricht, dass er nicht die alleinige Kontrolle über die Schöpfung hat
(Wurm 2016). Daher kann laut Paulus nur sein monotheistischer Gott der
wahre Gott sein (Wurm 2016; Schnelle 2007, s. 445). Wenn es also nur
einen Gott gibt, der dazu allmächtig und dadurch selbstgenügsam ist, dann
braucht er von den Menschen auch keinen Opferkult oder Tempel, die seine
Wohnung wären. Gottes Gegenwart ist nicht an menschliche Tempel gebunden. Diese Ideen entsprechen auch der stoischen Lehrtradition. Zenon, der
Begründer der Stoa, hat nach einem Zitat Plutarchs aus den ,,Moralia‘‘ gelehrt: »Den Göttern soll man keine Heiligtümer bauen«, denn nach stoischer
Auffassung ist der Kosmos »der riesige Tempel aller Götter« (siehe: Seneca,
Brief 29, 28) (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).Was Paulus mit dem Gebrauch dieser Zitate sagen möchte, ist dass man durch Kultpraktika über Gott
in keiner Weise bestimmen oder ihn eingrenzen kann. Es sind Menschen,
die von Gott abhängig sind, nicht umgekehrt. Indem Paulus im Vers 25 die
Bedürfnislosigkeit seines Gottes als dessen Eigenschaft darstellt, will er den
Wesensunterschied zwischen dem biblischen Gott und den Göttern der Griechen verdeutlichen (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).
Das nächste Argument greift das Thema des Schaffens auf, handelt aber
konkret von der Erschaffung der Menschen. Die erste Aussage des zweiten
Argumentes ist im Vers 26 zu finden und lautet ,,Er hat aus einem einzigen
Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen.“ (Die Bibel 2016, Dz
17, 26). Paulus vermeidet hier geschickt von Adam als ersten Menschen zu
sprechen, da diese jüdisch-biblische Sichtweise für seine griechischen Zuhörer unverständlich wäre (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Paulus schlussfolgert, dass der Mensch ein natürliches Bedürfnis haben muss, Gott seinen
Schöpfer zu suchen und zu erkennen. Dieser Gedanke ist ganz im Sinn der
Stoa, für die Erkenntnis im Vordergrund der Religion steht. Gott lässt sich
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erkennen, denn „in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“ (Die
Bibel 2016, Dz 17, 28). Mit diesem Zitat wird das dritte und letzte Argument
eingeleitet. Es stammt aus einem Gedicht des Epimenides. Epimenides war
Sänger und Ritualmeister. Er war es, der den Altar des unbekannten Gottes
im 6. Jahrhundert in Athen errichten ließ (Wurm 2016). Auf dieses Zitat
folgt nun ein weiteres aus der griechischen Literatur „Wir sind von seinem
Geschlecht“ (Die Bibel 2016, Dz 17, 28). Das Zitat von der Verwandtschaft
der Menschen mit dem Übernatürlichen stammt aus der Einleitung eines
didaktischen Gedichts über Sternkonstellationen, der ,,Phainomena‘‘, in dem
auch eine Lobpreisung des Gottes Zeus vorkommt. Sie lautet: ,, Mit Zeus
lasst uns anfangen, ihn, den wir Sterblichen nie ungenannt lassen mögen; voll
von Zeus sind alle Straßen und alle Marktplätze der Menschen. Voll von ihm
sind das Meer und die Häfen. In allem sind wir von Zeus abhängig, denn wir
sind aus seinem Geschlecht” [Ἐκ Διὸς ἀρχώμετα, τὸν οὐδέποτ᾽ἄνδρες ἐῶμεν
ἄρρητον’· Μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, πᾶσαι δ᾽ἀνθρώπων ἀγοραί,
μεστὴ δὲ θάλασσα καὶ λιμένες· Πάντη δὲ Διὸς κεχρήμεθα πάντες. Τοῦ γὰρ
καὶ γένος ἐσμέν· (...). „Mit Zeus lasst uns anfangen, ihn, den wir Sterblichen nie ungenannt lassen/lassen mögen; voll von Zeus sind alle Straßen und
alle Marktplätze der Menschen. Voll von ihm sind das Meer und die Häfen.
In allem sind wir von Zeus abhängig, denn wir sind aus seinem Geschlecht.“
(Aratos von Soloi, Phainomena )].
Verfasst wurde es vom Dichter Aratos, der aus der gleichen Stadt wie
Paulus stammte und 300 Jahre zuvor beim Philosophen Zenon, dem Begründer der Stoa, studiert hat. Ursprünglich sollte das Zitat die pantheistische
Weltsicht des Dichters vermitteln: Das Göttliche befindet sich in allem und
allen, und alle befinden sich in Gott. Paulus greift dieses Zitat aber in im
jüdischen Sinn auf, nämlich das der Mensch als Abbild Gottes geschaffen
wurde, das Leben den Menschen von Gott gegeben wurde und alles auf ihn
zurückgeht (Wurm 2016).
Die Schlussfolgerung ist überraschend: weil Menschen von Gott geschaffen wurden und ihm nah sind, so sind alle Götterbilder, auch diejenigen
Athens, darunter auch der Altar für den unbekannten Gott, verwerflich. Zu
meinen, dass das, was der Mensch aus Gold oder Stein erschaffen kann, Gott
ähnlich ist, ist für Paulus gegen alle Logik (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).
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Peroratio
Nach den Argumenten folgt schließlich die Peroratio, auch Schlussrede
genannt. Sie beginnt in Vers 30: „Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit
hinweggesehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass überall alle umkehren
sollen.“ Das griechische Wort für „Unwissenheit" ist mehrdeutig. Einerseits
kann es als falsches Verhalten aufgrund vom Fehlen an Informationen verstanden werden, andererseits aber als „selbstverschuldete Ignoranz“ gedeutet werden. Darin, dass den gelehrtesten Männern von Athen Unwissenheit
vorgehalten wird, liegt Ironie (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Besonders
für Stoiker war Ignoranz als eine der schlimmsten Eigenschaften, die ein
Mensch haben konnte. Es gibt hier keine klassische Recapitulatio, also eine
Zusammenfassung von zuvor genannten Argumenten. Stattdessen versucht
Paulus seine Zuhörer zur Sinneswandlung zu bewegen. Ins Deutsche als
,,Umkehr‘‘ übersetzt, bedeutet das im Original benutzte Wort ,,metanoia‘‘
ein Umdenken, eine Reflektion über sein bisheriges Leben machen, die zu
Veränderung führen soll. Damit ist dieser Aufruf zur Buße indirekt und schonend (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Aus anderen Reden des Paulus und
seinen unzähligen Briefen wissen wir, dass er gegenüber bereits Gläubigen
einen deutlich strengeren Ton anschlagen konnte.
Trotzdem wird auch hier die Umkehr-Forderung deutlich eindringlicher gemacht, indem darauf hingewiesen wird, dass Gott den Tag des Jüngsten Gerichts bereits festgesetzt hat. Als Richter für diesen Tag hätte er einen
Mann vorbestimmt. Das Zeichen dafür, dass dieser Mann der Auserwählte
ist, wäre seine Auferstehung von den Toten (Wurm 2016). In diesem Moment, wo Paulus die Totenauferstehung erwähnt, wird seine Rede unterbrochen. Nach der Intention des Redners hätten die Zuhörer an diesem Punkt
eigentlich nach dem Namen des Mannes fragen sollen, den Gott durch die
Auferweckung von den Toten zum Weltenrichter bestimmt hat; dann hätte
Paulus mit einer klassischen Predigt von der Erlösung durch Jesus Christus
fortfahren können (Grigoriaki/Despotis ohne Datum).
Jedoch hatte Paulus die philosophische Einstellung der Stoiker und Epikureer gegenüber dem Tod und dem Wert des Körpers an sich anscheinend
außer Acht gelassen oder unterschätzt.
Einer der einflussreichsten Stoiker, der auch ein Zeitgenosse des Paulus war, war der römische Philosoph Senecca der Jüngere. Er zählte zu den
meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Wir können also mit Sicherheit sagen,
dass zumindest die adligen, gebildeten stoischen Zuhörer des Paulus Senecas
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Werke kannten. In seinen Schriften kann man bis heute nachlesen, dass der
Körper als ein Gefängnis der Seele zu betrachten sei. Er postulierte auch das
Recht zu Sterben, wodurch ihm oft nachgesagt wurde, dass er besessen von
dem düsteren Thema der Sterblichkeit sei. Seneca war jedoch der Meinung,
dass die meisten Menschen davon besessen seien zu leben. In dem man die
Bedeutung des Todes negieren würde, würde man sich nur selbst täuschen.
Man sollte sich lieber darauf konzentrieren ehrenvoll zu leben, vor allem aber
würdevoll zu sterben (Romm 2019). Sofern es innerhalb der stoischen Schule
Uneinigkeiten gab, ob der Mensch eine Seele habe und ob diese unsterblich
wäre, so waren sich alle Stoiker einig, dass der Körper mit seinen Gemütsveränderungen und Gelüsten den Menschen in seiner inneren Entwicklung
nur zurückhält. Somit muss die Idee der körperlichen Auferstehung, die Paulus verkündete für sie unlogisch und bizarr geklungen haben (Wurm 2016).
Auch das Bild eines Gottes, der die Menschen richtet, hat bei den Stoikern
wahrscheinlich wenig Anstoß gefunden. Sie glaubten zwar an eine Götterwelt,
deren Wirken man in der Natur sehen konnte. Götter wurden aber eher als
allgegenwärtige, kosmische, vernünftige Energien betrachtet, von denen man
sich nicht fürchten muss (Schmitt ohne Datum).
Eine deutlich negativere Einstellung zu Paulus Rede hatten sicherlich
die Anhänger der epikureischen Schule. Sie leugneten Götter nicht direkt,
meinten jedoch, dass falls es irgendwelche höheren Mächte gibt, diese nicht
in an der Weltentstehung und ihrem Schicksal beteiligt sind (Russel 1992,
s. 274). Somit hatte Paulus von Ihrer Seite aus bereits von Anfang an einen
weltanschaulichen Widerstand. Anstatt wie die Stoiker nach einer goldenen
Mitte im Leben zu streben, waren die Epikureer der Ansicht, dass es das Ziel
des Lebens ist, glücklich und sorglos zu sein. Es mache keinen Sinn sich mit
dem Tod zu befassen, denn wie es der Begründer der epikureischen Schule
schon sagte: ,,Solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der
Tod da ist, existieren wir nicht mehr“ (Epikur ohne Datum). Der Tod war
für die Epikureer das Ende, sie glaubten an kein Leben nach dem Tod. Gab
es eine Seele, so starb sie mit dem Körper. Solange Paulus über ein göttliches Wirken gesprochen hat, waren die Epikureer also gegensätzlicher
Meinung, aber trotz allem womöglich zu einer späteren Diskussion bereit,
da sie ja ständig in Kontakt zu Menschen standen, die im Gegensatz zu Ihnen
an ein göttliches Wirken in der Welt glaubten. Als Paulus jedoch anfing über
eine körperliche Auferstehung von den Toten zu sprechen, muss das für die
Epikureer wie naiver, abergläubischer, unkluger Wirrwarr geklungen haben.
Paulus muss sich bewusst gewesen sein, dass er die Epikureer nicht werde
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überzeugen können. Zwischen seiner und ihrer Weltansicht lag einfach ein
zu großer Unterschied. Die stoische Sichtweise war der christlichen deutlich
ähnlicher, weshalb Paulus noch eine Chance für sich sieht, einige Stoiker für
sich einzunehmen (Grigoriaki/Despotis ohne Datum). Das erklärt, weshalb
er praktisch ausschließlich stoische Werke in seiner Rede zitiert. Paulus Erfolg
blieb trotzdem milde gesagt mäßig.
Wahrscheinlich waren es die Stoiker, die Paulus höflich abwimmelten,
in dem sie sagten, sie würden ihn vielleicht ein anderes Mal seine Rede zu
Ende sprechen hören. Die Epikureer wahren wohl die, die Paulus Redeinhalt
verspotteten.
Schlussfolgerungen
Jetzt sind wir gut mit dem Aufbau sowie in der Rede angewandten Techniken und der Aufnahme der Rede durch das Publikum vertraut. Sie scheint
trotz ihrer Kunstfertigkeit ein Misserfolg gewesen zu sein, wenn auch nicht
auf ganzer Linie. Schließlich haben sich mindestens zwei Menschen aus der
Athener Elite dem Christentum angeschlossen. Der rhetorischen Kunstfertigkeit des Paulus kann hier kaum etwas vorgeworfen werden. Seine Rede
war nach den klassischen Regeln gegliedert, er vermittelte seinen Standpunkt
indirekt und schrittweise, gleichzeitig aber so, dass seine Ansichten unmissverständlich blieben. Er versuchte auch sich vorher mit den Bräuchen und
Meinungen in Athen vertraut zu machen und zeigte durch die Einbringung
vieler Zitate und Referenzen seine große Belesenheit und Kenntnis griechischer Kultur. Auch als Mensch entsprach er dem Bild des idealen Redners.
Er war ein jüdischer Schriftgelehrter mit griechischer Ausbildung und römischer Staatsbürgerschaft, der gemäß den eigenen Predigten ehrenvoll lebte.
Was also können wir aus Paulus Rede lernen? Die Areopagrede ist sicherlich
ein lehrreiches Beispiel wie man zu Menschen anderer Ethnizitäten sprechen
sollte. Ohne Zweifel hat die Kenntnis der Kultur dazu beigetragen die Aufmerksamkeit der Zuhörer so lange zu halten und hat das Verständnis der
Rede erleichtert. Viele Redner machen nämlich den Fehler, umstrittene oder
zumindest unbekannte Konzepte zu erläutern, bevor sie einen sogenannten
„Common Ground“ etabliert haben (Jachtchenko 2017). Damit gemeint ist,
dass man erst ein gemeinsames Fundament aufbauen sollte, indem man über
Dinge, Ziele oder Werte spricht, die man mit dem Publikum gemeinsam hat.
Auf diese Weise denken die Zuhörer: „Der Redner denkt ähnlich wie ich.
Mal schauen, was er noch so zu sagen hat‘‘. Die Bereitschaft, einem Redner
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zuzuhören, der die eigenen Werte/Ziele teilt, ist in der Regel viel größer als
bei jemandem, der gleich etwas komplett Neues einführen will (Jachtchenko 2017). Andererseits sollte man die Schwierigkeit nicht unterschätzen, vor
einem Publikum mit verschiedenen Meinungen und Weltanschauungen
Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Erwerben der Sympathie des Publikums
zum Anfang der Rede und die Technik der insinuatio kann sich in solchen
Situationen sicherlich als hilfreich erweisen.
Letztendlich sollte man sich jedoch bewusst manchen, dass man als Redner nicht immer alle Menschen erreichen kann. Man sollte sich auch über
kleine Erfolge freuen und so wie Paulus den Zuhörern ihre Entscheidungsfreiheit lassen können. Eine ,,misslungene‘‘ Rede sollte daher einen Orator
mit Vision nicht entmutigen. Paulus Rede in Athen war zwar ein Misserfolg,
aber es waren seine anderen Reden und Briefe, die den christlichen Glauben
in weite Teile der heutigen Türkei, Israels und Griechenlands gebracht haben.
Sogar nach Athen, wenn auch 400 Jahre später. Manchmal lässt der Erfolg
etwas auf sich warten.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Artikel hat zum Ziel, die Aeropagrede des Paulus zu analysieren. Sie wird im Neuen Testament in der Apostelgeschichte (Kapitel 17, Verse
16-34) beschrieben. Der Erfolg der Rede blieb aus. Lediglich eine kleine Gruppe der
Athener ließ sich vom neuen Glauben überzeugen. Die Autoren des Artikels versuchen daher festzustellen, woran der Misserfolg lag, und ob die Aeropagrede den
Prinzipien der antiken Rhetorik entsprach. Nach der antiken Rhetorik besteht eine
erfolgreiche Rede aus vier Teilen: dem exordium, dem Anfang der Rede, in dem der
Redner die Sympathie der Zuhörer zu gewinnen versucht, der narratio, die der sachlichen Darstellung des Themas dient, der argumentatio, welche die Beweisführung
zum Ziel hat, und der peroratio, d. h. der Schlussrede, die das Thema zusammenfasst
und bezweckt, das Publikum in eine spontane Stimmung der Begeisterung zu versetzen. Alle diese Teile lassen sich in der Aeropagrede des Paulus wiederfinden.
Paulus verwendet gekonnt seine Offenheit für die Religiosität der Athener.
Er bezieht sich auf einen in Athen stehenden Altar, der einem unbekannten Gott,
oder wie die Autoren des Artikels es demonstrieren, dem unbekannten Göttlichen geweiht ist. Damit geht er der Gefahr aus dem Weg, angeklagt zu werden, fremde Götter einführen zu wollen, einer Gefahr, die unter anderem Sokrates das Leben gekostet
hatte. Paulus zitiert mit Bedacht griechische Autoren und versucht dadurch, an das
den Zuhörern Vertraute anzuknüpfen. Ähnlich wie Sokrates macht er Gebrauch von
Ironie. Er meint, dass sein Gott nicht in von Menschen gebauten Tempeln wohnt,
sondern sich nicht begrenzen lässt und durch metanoia – ein Umdenken erreicht
werden kann. Es sei nicht besonders vernünftig, Götter in Steinen oder Kultobjekten
zu verehren. Damit versucht Paulus, die vorwiegend philosophisch ausgerichteten
Zuhörer zum Nachdenken zu bewegen. Paulus‘ Misserfolg lag also nicht an dem
Aufbau der Rede und dem Gebrauch der Argumente. Vielmehr ist er darin zu suchen,
dass Paulus‘ Publikum hauptsächlich aus Stoikern und Epikureern bestand, für die
die Auferstehung des Körpers unvorstellbar war. Zu der Zeit herrschte vor allem unter den Stoikern die Auffassung vor, dass der Körper ein Gefängnis der Seele sei und
dass die Seele auf ihrer Entwicklung den Körper aufgeben müsse. Auch die Vorstellung, dass ein Gott Menschen richten soll, erschien sicherlich als befremdlich. Götter
wurden damals eher als Energien und Kräfte verstanden, nicht als Richter der Welt.
Schlusselwörter: Areopagreda, Saint Paul, klassische Rhetorik, Religiosität, Katechese, Erzählung, Argumentation, Schlussrede.
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SUMMARY
The article analyses Paul’s speech in front of the Aeropagus in Athens.
The speech is to be found in the New Testament in the Acts of the Apostles (chapter 17, verses 16-34). It was not very successful. Merely a small group of Athenians
were convinced of the new religion. Therefore, the authors of the article try to find
out, what this failure was due to, and if the speech matched the principles of the
ancient rhetoric. According to the ancient rhetoric a successful speech is divided into
four parts: the exordium, the beginning of a speech, in which the orator tries to gain
the appeal of the audience, the narratio, which serves as the description of the topic,
the argumentatio, which has the objective of providing evidence, and the peroratio,
i. e. the closing speech, which summarises the topic, and aims to put the audience in
a spontaneous mood of enthusiasm. All these parts can be found in Paul’s speech in
front of the Aeropagus.
Paul uses skilfully his openness to religiousness of Athenians. He refers to
the altar standing in Athens, dedicated to an unknown god, or as the authors of the
article demonstrate it, to an unknown divine. With it, he avoids the danger of being
accused of introducing foreign deities, a danger that, among other things, cost Socrates his life. Paul quotes deliberately Greek authors and thus tries to link to topics
that are familiar to his listeners. Similarly to Socrates, he uses irony. He says that his
god does not live in temples made by human hand, and cannot be limited and is to
be reached through metanoia – a change in thinking (widely known as conversion).
According to Paul, it seems not very reasonable to worship gods in stones or cult
objects. Thereby, he tries to animate his audience consisting merely of philosophers
to reflection. Therefore, Paul’s failure does not lie in the structure of the speech and
in the use of his arguments. It is rather to be found in his audience who were mainly
Stoics and Epicureans, and for whom the resurrection of the body was unimaginable.
In that time – especially among Stoics – the opinion prevailed that the body was
a prison of the soul, and that the soul on the way of its development had to give up
the body. Also, the idea that a god should judge people certainly appeared alienating
to the listeners. Gods at that time were understood as energies or forces, and not
as judges of the world.
Key words: Areopagreda, St. Paul, classical rhetoric, religiosity, catechesis, narration,
argumentation, concluding speech.
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie przemowy Św. Pawła na Areopagu w Atenach. Przemowa ta jest opisana w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich (rozdział 17, wersety 16-34). Przemowa nie miała większego powodzenia.
Jedynie mała grupa ateńczyków przekonała się do nowej wiary. Autor artykułu stara
się więc stwierdzić, co było przyczyną niepowodzenia i czy przemowa na Areopagu
była zgodna z zasadami starożytnej retoryki. Według starożytnej retoryki skuteczne
przemówienie powinno składać się z czterech części: z exordium, początku przemówienia, w którym orator próbuje zyskać sympatię słuchaczy, z narratio, które ma
służyć rzeczowemu przedstawieniu tematu, z argumentatio, mającym na celu przeprowadzenie dowodu, oraz z peroratio, t. j. mowy końcowej, podsumowującej temat
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i zmierzającej do wprawienia publiczności w zachwyt. Wszystkie te części można
odnaleźć w przemowie Św. Pawła.
Św. Paweł wykorzystuje zręcznie swoją otwartość na religijność ateńczyków.
Odnosi się do znajdującego się wówczas w Atenach ołtarza, poświęconego
nieznanemu bogu, czy jak autor artykułu pokazuje, nieznanej boskości. Dzięki temu
unika niebezpieczeństwa postawienia go przed sądem za chęć wprowadzania obcych
bogów, niebezpieczeństwa, które między innymi doprowadziło do śmierci Sokratesa.
Św. Paweł cytuje z namysłem greckich autorów i próbuje w ten sposób nawiązać
do elementów znanych słuchaczom. Podobnie jak Sokrates posługuje się ironią.
Twierdzi, że jego Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, lecz nie
daje się ograniczać i jest łatwo osiągalny poprzez przebycie metanoi – zmiany w toku
myślenia (inaczej nawrócenia). Św. Paweł uważa, że nie jest zbyt rozsądne czcić bogów w kamieniach i przedmiotach kultu. W ten sposób próbuje nakłonić do refleksji
słuchaczy składających się głównie z filozofów. Niepowodzenie Św. Pawła nie wynikało więc z konstrukcji wypowiedzi i użytych argumentów. Jego źródeł trzeba raczej
szukać w fakcie, że jego audytorium stanowili w większości stoicy i epikurejczycy, dla
których zmartwychwstanie duszy było czymś niewyobrażalnym. W tym czasie panował bowiem pogląd, zwłaszcza wśród stoików, że ciało jest więzieniem duszy, a dusza
w swoim rozwoju musi wyzbyć się ciała. Także wyobrażenie, że bóg miałby sądzić
ludzi, sprawiało z pewnością wrażenie osobliwego. Bogowie byli wówczas uważani za
rodzaje energii czy sił, a nie za sędziów świata.
Słowa kluczowe: Areopagreda, Święty Paweł, retoryka klasyczna, religijność, katecheza, narracja, argumentacja, mowa końcowa.
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OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W PLACÓWKACH
TYPU RODZINNEGO
METHODOLOGY OF CARE AND EDUCATIONAL WORK IN
FAMILY-TYPE FACILITIES

Wstęp
Placówki opiekuńczo – wychowawcze należą do instytucjonalnej pieczy
zastępczej, do której dziecko kierowane jest na pobyt całodobowy na mocy
orzeczenia sądowego. Umieszczenie dziecka w placówce powinno jednak nastąpić dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia mu pomocy w rodzinie
naturalnej lub umieszczenia go w rodzinie zastępczej. Placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się ze względu na typ tj.:
• socjalizacyjne,
• interwencyjne,
• specjalistyczno-terapeutyczne,
• rodzinne.
Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych polegają na zapewnieniu dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojeniu jego
niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Ponadto rolą placówki jest
umożliwienie dziecku podtrzymania kontaktu z rodziną (o ile sąd nie zdecydował inaczej) oraz dodanie starań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Dziecko skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej w świetle
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przepisów ma zapewnione odpowiednie działania terapeutyczne, a także
dostęp do edukacji zgodnie z własnymi potrzebami (Dz.U.2020.821 t.j.).
Zgodnie z art. 102. - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej - placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego:
• wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
• umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
• współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
W placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które
osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i kontynuują naukę.
W razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne
umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż
10 (Dz.U.2020.821 t.j.).
Formami rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 39. Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są m.in.:
• Rodzina zastępcza:
a) spokrewniona;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna.
• Rodzinny dom dziecka
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą
być wspierane przez tzw. rodziny pomocowe (Dz.U.2020.821 t.j.).
Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka zostały przedstawione w art. 40 wspomnianej powyżej ustawy. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie,
w szczególności:
• traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości
osobowej;
• zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
• zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych
i szkolnych;
• zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
• zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe,
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społeczne oraz religijne;
• zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją
w życie prywatne dziecka;
• umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba
że sąd postanowi inaczej.
Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują
z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
Prawa i obowiązki rodziców dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej
- rodzic ma dostęp do informacji o pobycie dziecka - o ile sąd nie postanowi inaczej;
- możliwość kontaktu z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej,
z konieczności utrzymania więzi emocjonalnych o ile sąd wyrazi zgodę;
- uczestnictwo w ważnych decyzjach dotyczących dziecka np. leczenie, wniosek o paszport – jeśli nie zostaną całkowicie pozbawieni władzy
rodzicielskiej;
- alimentacja na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
- ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - o ile nie
zostaną z tego zwolnieni administracyjnie (Dz.U.2020.821 t.j.).
Szanse na reintegrację rodziny wzrosną, gdy umieszcza się wszystkie dzieci z rodzinie w jednej formie opieki, udziela się pomocy rodzinie
w samodzielnym ustalaniu zmian, podejmuje się szybką współpracę z rodziną naturalną, informuje się rodziców o możliwych rozwiązaniach i prawach. Pojęcie reintegracji rodziny oznacza planowy proces odbudowywania
więzi w rodzinach, w których na skutek kryzysu więzi te zostały zerwane lub
nadwerężone. Podejście tradycyjne mówi o tym, że dzieci, które są umieszczone poza domem powinny do niego wrócić jeżeli jest to możliwe lub zostać
umieszczone w innej rodzinie (jak najszybciej). Podejście tradycyjne wiązało
się z wyborem jednej z dwóch możliwych dróg, natomiast często było to przyczyną niewłaściwych decyzji – powrót dzieci do domu mimo, że rodzina
nie była zdolna do zapewnienia mu opieki. Podejście współczesne jest definiowane jako „proces nawiązywania więzi między dziećmi umieszczonymi
w systemie opieki a ich rodzinami poprzez pomoc świadczoną dzieciom,
ich rodzicom i rodzinom zastępczym, jak również innym zaangażowanym
osobom lub służbom”[Polak, Online]. Definicja ta podkreśla, że bardzo
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ważne jest podtrzymanie istniejących lub odbudowanie utraconych więzi,
ale również uświadomienie, że rodziny, które nie mogą żyć wspólnie, mogą
utrzymywać satysfakcjonujące więzi, relacje. W sytuacji umieszczenia dziecka
poza domem rodzinnym, reintegracja powinna być planowana najwcześniej
jak to tylko możliwe. Reintegracja jest procesem odbywającym się na różnych
poziomach, a jej optymalny wynik stanowi całkowite przywrócenie dziecka
rodzinie. Nie w każdej sytuacji jest to całkowicie możliwe. Bywa często tak,
że rodzice emocjonalne odrzucają swoje dzieci. W takich sytuacjach nie ma
żadnej gwarancji, że zapewnią swoim dzieciom stabilizację życiową. Stymulowanie więzi między rodzicami, a dziećmi jest bardzo ważne, nawet jeśli nie
istnieją realne szanse ich powrotu do domu. W pieczy zastępczej umieszczone
są dzieci w różnym przedziale wiekowym, ale praktycznie każde z nich przez
pewien czas przebywało w swoim domu rodzinnym. Był to ważny czas, ponieważ właśnie wtedy tworzyły się więzi z rodzicami – nawet tymi zaniedbującymi ich. Umieszczając dziecko w pieczy zastępczej należy umożliwić rodzicom i dzieciom optymalny poziom kontaktów. Więzi te mają znaczenie dla
rozwoju emocjonalnego i społecznego (Sendyk 2011, s. 214-218). Potrzebą
fundamentalną w życiu dzieci jest potrzeba utrzymania relacji z najważniejszymi, bliskimi im osobami. Z wynikającego z tej potrzeby poczucia stałości,
tożsamości, przynależności, świadomości swojego pochodzenia, jak również
emocji przeżywanych przez dziecko w sytuacji separacji i straty, wynika jego
potrzeba utrzymania kontaktu ze swoimi bliskimi (Szczygielska 2017, s. 2).
Szanse na reintegrację wzrastają, gdy: umieszcza się wszystkie dzieci z rodziny
w jednej formie opieki, określa się wyraźnie przyczyny i kryteria tego umieszczenia, następuje natychmiastowa interwencja sądu, informuje się rodziców
o możliwych rozwiązaniach i przysługujących im prawach, podejmuje się natychmiastową współpracę z rodziną naturalną, udziela się pomocy rodzinie
w samodzielnym ustaleniu etapów prowadzących do zmiany. O największych
szansach na powrót dziecka do własnej rodziny można mówić przede wszystkim wtedy, gdy kryzys w rodzinie, będący powodem umieszczenia dziecka
w placówce, nie przyjął postaci trwałej zmiany. Ale też wtedy, gdy rodzina
nie zdążyła się jeszcze pogodzić ze stratą dziecka. Im czas pomiędzy objęciem
dziecka opieką zastępczą, a rozpoczęciem reintegracji jest krótszy, tym większe
są szanse na jej pozytywny przebieg. Podstawą zmian w rodzinie naturalnej
jest psychiczna gotowość do życia w odmienny sposób, a jej warunkiem
gotowość do przyjęcia pomocy i współpracy z instytucjami, które tę pomoc
oferują (Szczygielska 2017, s. 2) .
Trudności adaptacyjne w rodzinie zastępczej mogą wynikać:
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• po stronie dziecka z: braku przygotowania dziecka do zmiany, dotychczasowych nawyków i schematów funkcjonowania dziecka nieprzystających
do nowej rzeczywistości w rodzinie zastępczej, trudności emocjonalnych
dziecka związanych z przeżytymi stratami i dotychczasowym obciążającym
doświadczeniem, zaburzeń z obszaru zdolności dziecka do więzi, deficytów
rozwojowych dziecka;
• po stronie rodziny z: braku odpowiedniego przygotowania rodziny
naturalnej i zastępczej, braku określonego celu interwencji polegającej na
oddzieleniu dziecka od rodziny naturalnej, nierealistycznych lub niezrozumiałych dla dziecka oczekiwań opiekunów zastępczych braku wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej (bliskich, innych podobnych rodzin, specjalistów)
emocjonalnego wypalenie opiekunów zastępczych (Szczygielska 2017, s. 21).
Diagnoza rodziny w placówce jest dokonywana na podstawie badań psychologicznych i pedagogicznych rodzin, ale również informacji uzyskanych
z różnych źródeł – dokumentów, wywiadów, obserwacji, rozmów prowadzonych przez personel domu dziecka z rodzicami. Najważniejszym narzędziem
diagnozy sytuacji w rodzinie jest wywiad. Jest on szczególnie ważny, z uwagi na budowanie przymierza pomiędzy rodziną a pracownikiem społecznym.
Należy dostosować go do stylu rodziny – musi być prowadzony w klimacie
wsparcia. Tematyka pierwszego wywiadu powinna uwzględniać specyfikę rodziny. Powinien on zawierać kluczowe pytania:
Jaka jest struktura rodziny (kto ją tworzy, jak dzielone są role, jakie są
relacje wewnątrzrodzinne, styl komunikacji)?; Czego dotyczy problem rodzinny?; Jaka jest historia problemu w rodzinie?; Jakie są następstwa tego
problemy dla poszczególnych członków rodziny?; Jaka jest motywacja do
zmiany u poszczególnych członków rodziny?

W oparciu o hierarchię potrzeb oraz diagnozę dotyczącą realizowania zadań i
reguł rodziny, stylów wychowania, ale również bliskości i władzy należy stworzyć plan pracy z rodziną. Powinien on zawierać diagnozę problemu, sposób
rozwiązania, czas na to przeznaczony oraz osoby odpowiedzialne i wspierające.
Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, wzmocnienie więzi uczuciowym między jej członkami, odbudowanie jej funkcji opiekuńczowychowawczej. Przedmiotem planowania są: cele, metody realizacji tych
celów, niezbędne zasoby, a także sposoby ich pozyskiwania, czas i miejsce
ich wykonywania. W planie należy uwzględnić zadania bieżące oraz krótkoterminowe, możliwe do realizowania w ciągu kilku miesięcy. Do najważniejszych cech dobrego planu należy zaliczyć m.in.: realność planu; wewnętrzna
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zgodność – cele nie powinny być sprzeczne ze sobą ani wykluczające się wzajemnie; operatywność – zrozumiałość planu, jego przejrzystość i ścisłość; elastyczność; terminowość – określenie czasu na wykonanie celu; kompletność
– branie pod uwagę wszystkich koniecznych i niezbędnych działań, które prowadzą do realizacji celu; perspektywiczność – branie pod uwagę niezbędnych
i koniecznych działań, które prowadzą do realizacji celu oraz konkretność –
określenie w sposób jak najbardziej ścisły, dokładny i konkretny celów, jakie
mają zostać osiągnięte (Trubiłowicz 2017, s. 7-16).
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka najczęściej prowadzone są
przez małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, u których
umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Należy
podkreślić, że w przypadku małżonków – jedno z nich pełni wówczas funkcję
dyrektora i nie może podjąć żadnej innej stałej pracy, zaś drugi małżonek pracuje zawodowo. Dyrektor – wychowawca ma obowiązek realizować indywidualne plany z każdym z wychowanków oraz prowadzić niezbędną dokumentację. W placówkach tego typu przebywa zazwyczaj od 4 do 8 wychowanków.
Wymagania, jakie są stawiane dyrektorom rodzinnego domu dziecka, to:
wykształcenie minimum średnie; odbycie szkolenia w jednym z ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych (uzyskanie zaświadczenie) oraz sprawdzane są także
osobiste kompetencje, predyspozycje i motywacje.
Wymagania dotyczące powierzenia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu
dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny;
- nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
- uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego,
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fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego);
- daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
(Dz.U.2020.821 t.j.).
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka, a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. Obowiązek sprawowania
pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący
rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu,
umowy, oraz w sytuacjach określonych poprzez przyjęcie dziecka przez rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej to objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.
Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może
przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki
opiekuńczo – wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku
życia, jeżeli:
- uczy się: w szkole; w zakładzie kształcenia nauczycieli; w uczelni; u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub;
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i uczy się: w szkole; w zakładzie kształcenia nauczycieli;
w uczelni; na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia; u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego
utrzymania.
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Formy pomocy i wsparcia dla rodzinnych domów
dziecka oraz rodzin zastępczych
W rodzinnych domach dziecka, w których przebywa więcej niż 4 dzieci,
na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka starosta z uzasadnionych
przyczyn może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarczych. Prowadzącemu rodzinny dom dziecka
starosta może przyznać: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka oraz świadczenie na pokrycie m.in.: niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, kosztów
związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających
wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo. Przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mogą korzystać
z pomocy wolontariuszy, organizowanej przez organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej. O potrzebie skorzystania z pomocy, rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka informuje właściwego organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu
dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez
ośrodek adopcyjny. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny
dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach (Dz.U.2020.821 t.j.).
Wioski dziecięce
Wioski Dziecięce znane są przede wszystkim ze względu na wypełnianą
misję, którą jest: niesienie pomocy wszystkim dzieciom pozbawionym opieki
rodzicielskieji zagrożonym jej utratą oraz reintegrację rodzin wychowanków.
W Wioskach Dziecięcych SOS dzieci opuszczone i osierocone otrzymują rodzinę, miłość i bezpieczeństwo, czyli warunki, w których mogą prawidłowo
rozwijać się oraz wychowywać. Szczególny nacisk Wioski Dziecięce kładą na
przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. W Polsce Wioski Dziecięce
SOS istnieją od 1984 roku, natomiast Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS
zostało zarejestrowane w 1994 roku (Antas-Jaszczuk 2017).
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W 2015 roku pod opieką Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS w Polsce, znalazło się ponad 1400 podopiecznych. Organizacja prowadzi 4 Wioski
Dziecięce SOS w: Biłgoraju od 1984 roku, Kraśniku od 1992 roku, Siedlcach
od 2000 roku oraz Karlinie od 2005 roku. Zdecydowana większość dzieci
przyjmowana jest do SOS Wiosek Dziecięcych z placówek opiekuńczo wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, domy dziecka). Są to najczęściej dzieci
w wieku do lat 10, sieroty naturalne lub społeczne. Przy kwalifikowaniu obowiązuje zasada nierozdzielania rodzeństw, dlatego w SOS Wioskach często
spotykamy 6, 5, 4, 3-osobowe naturalne rodzeństwa, które wychowują się
w jednej rodzinie SOS. Wszystkie przyjmowane dzieci są pozbawione opieki
własnych rodziców przez przypadki losowe lub problemy społeczne. Wychowawcy pełniący rolę rodziców przejmują opiekę faktyczną i prawną nad powierzonymi dziećmi (Kowalski 1999). Koncepcja pedagogiczna SOS Wiosek
Dziecięcych zakłada: zapewnienie sierocemu troskliwej opieki ze strony rodziców zastępczych i nierozdzielania rodzeństwa; zamieszkanie przez dziecko
wraz z rodzicami i rodzeństwem w jednym z domów na terenie wioski SOS;
oraz najważniejsze tylko rodzina daje dziecku warunki do zdrowego rozwoju,
którego nie uzna ona w żadnym innym środowisku (SOS WD).
Do celów działalności Wioski Dziecięcej SOS zaliczyć można m.in.:
- stworzenie rodziny dla potrzebujących dzieci;
- pomoc w kształtowaniu ich przyszłości;
- zapewnienie dzieciom osieroconym, porzuconym lub których rodzice
nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki – możliwości zbudowania
trwałych więzi rodzinnych oraz życia w zgodzie ze swoją kulturą i religią;
- pomoc dzieciom w określeniu i wyrażeniu swoich indywidualnych
zdolności, zainteresowań i talentów;
- zapewnienie dzieciom edukacji i kwalifikacji które są niezbędne, aby
odnieść sukces w (przyszłości) społeczeństwie;
- umożliwienie dzieciom dorastania w ciepłym bezpiecznym środowisku
rodzinnym – budowanie trwałych więzi (SOS WD).
Organizacja Wiosek Dziecięcych SOS są to osiedla 12–14 domków.
Każda rodzina wioskowa tworzy swój własny dom. Dzieci mogą w nim cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa i przynależności. Dorastają i uczą się razem, dzieląc obowiązki, radości i smutki życia codziennego. Rodzinę SOS
tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Więzi rodzinne powstają w naturalny sposób. Dziewczynki i chłopcy
w różnym wieku mieszkają razem ze swoimi biologicznymi braćmi i siostrami,
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pozostają zawsze razem w tej samej rodzinie. Rodziny SOS mieszkają razem
tworząc przyjazne dla dzieci środowisko, w którym przeżywają one szczęśliwe
dzieciństwo. Rodziny dzielą się doświadczeniami oraz pomagają sobie wzajemnie. Są one również aktywnymi członkami wspólnot lokalnych. To poprzez rodzinę dziecko uczy się aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.
W skład pracowników Wiosek Dziecięcych SOS wchodzą m.in.: Matka
Wioskowa – wychowawca, która buduje bliskie emocjonalne związki z każdym z powierzonych jej dzieci. Matka pełni funkcję profesjonalnej opiekunki
razem ze swoimi dziećmi, czuwa nad ich rozwojem oraz w niezależny sposób
prowadzi gospodarstwo domowe. Tak jak każdy rodzic prowadzi dom, opiekuje się dziećmi, planuje ich rozwój, dba o wypełnianie obowiązku szkolnego,
współpracuje ze szkołą i poszczególnymi nauczycielami. Kształtuje też u dzieci
umiejętności i nawyku pracy, uczy gospodarności, oszczędności i odpowiedzialności. Matka współpracuje z dyrektorem Wioski oraz innymi pracownikami,
mając na uwadze dobro powierzonych jej dzieci. Odpowiada za swoją pracę
bezpośrednio przed dyrektorem. Asystentka wychowawcy/asystent wychowawcy to oni pomagają oni matce we wszystkich obowiązkach. Jednak odpowiedzialność za rozwój dziecka spoczywa głównie na matce. Lider wspólnoty
mieszkaniowej, który współpracuje z innymi odpowiedzialnymi za rozwój
wychowanków. Razem realizują programy rozwoju. Lider jest przede wszystkim odpowiedzialny za wspieranie młodzieży mieszkającej we Wspólnocie
Mieszkaniowej i przygotowuje wychowanków do niezależnego życia. Lider
odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem Wioski. Dyrektor Wioski jest odpowiedzialny za całą Wioskę. Zarządza pracownikami planując, wprowadzając w życie, monitorując i oceniając. Kieruje Wioską wspierany przez personel
pedagogiczny (pedagog, psycholog) (SOS WD).
ZAKOŃCZENIE
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, które zostały
opisane w powyższym artykule są jedną z form wspierania rodziny. Określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokonano
analizy zadań jakie realizowane są przez powyższe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Omówiono prawa i obowiązki rodziców oraz wymagania jakie
muszą spełnić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W ostatniej
części artykułu opisano Wioski Dziecięce jako kolejną z możliwości pomocy
dziecku. Każda z ukazanych placówek poprzez odmienną specyfikę działania
ma jeden wspólny cel. Przede wszystkim stara się zaspokoić te najbardziej
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podstawowe potrzeby dziecka i stworzyć mu jak najlepsze warunki do całościowego rozwoju.
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STRESZCZENIE
Artykuł „Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach typu
rodzinnego” przedstawia najważniejsze informacje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Autorka omawia zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej poszczególne formy pomocy. Analizuje zadania,
prawa i obowiązki rodziców oraz wymagania jakie muszą spełnić rodziny zastępcze
oraz rodzinne domy dziecka. W ostatniej części artykułu opisane zostały Wioski Dziecięce jako forma pomocy dziecku.
Słowa klucze: dziecko, adopcja, rodziny dom dziecka, rodzina zastępcza, opieka, wychowanie, wioska dziecięca.

ABSTRACT
The article “Methodology of care and educational work in family-type facilities” presents the most important information about family-type care and education
facilities. In accordance with the Act on supporting the family and the foster care
system, the author discusses various forms of assistance. Analyzes the tasks, rights and
obligations of parents and the requirements that must be met by foster families and
family orphanages. In the last part of the article, Children's Villages are described as
a form of helping children.
Key words: child, adoption, families, orphanage, foster family, care, upbringing,
children's village.
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Introduction
The area of interest, which is health tourism in the countryside and the
therapeutic activities taking place in it, along with the exemplification of selected methods and techniques of work, requires a specific definition procedure. It is a relatively broad subject area that brings together three key concepts.
Therefore, for the purposes of these considerations, it is worth starting with
the very definition of tourism and then health tourism, taking into account
this type of tourism in a rural area, and an attempt should be made to present
the definition of therapeutic activities. In line with the definitional chronology adopted, following A. Niezgoda and P. Pełślony, tourism is most often
defined as “all activities and people who travel and stay for recreational, professional or other purposes for no longer than a year without a break outside their everyday surroundings, excluding trips in which the main purpose is gainful activity”
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( Niezgoda, Zamyślony, 2006, s. 11). On the basis of the literature on the
subject, tourism is therefore understood as a phenomenon of spatial mobility
of people, which is inevitably related to a voluntary change of the place of stay.
It is associated with various areas of life and human activity, which indicates
the need to perceive it in an interdisciplinary perspective. It is worth pointing
to two key levels of understanding tourism: economic and social. From the
economic perspective, it is a component of the service sector, it appears to
be a dynamically developing sector. All activities and development in the
field of tourism are also understood as factors determining the development
of cooperating entities, such as: banking, municipal management, trade or
transport (Panasiuk, 2004, s. 8). On the other hand, in the social dimension,
it is understood as the totality of the phenomena of temporary and voluntary
travel, which determine changes both in the area of an individual's environment and affect their rhythm of life. Tourism understood in this way relates
directly to the individual contacts of an individual with both the natural, cultural and social values of the area that is visited as a result of tourism activities.
G. Gołembski, the indisputable value of tourism is acquiring contacts with
other people, nature or culture. Therefore, it is accompanied by multidimensional learning, experiencing new experiences, relaxation and entertainment
(Gołembski, 2002, s. 22). An interesting area of perceiving tourism in a social perspective is its psychological approach. Tourism considered in this way
is inevitably related to the increasing awareness of people and expectations of
the surrounding reality. Contemporary man undertakes various tourist activities, which are determined by various factors. Each tourist activity is characterized by certain expectations and goals, which are verified during tourist
activity and, as indicated in the literature on the subject, have a significant
impact on the formation and functioning of the individual (Alejziak, 2000,
s. 17).
There is no doubt that considerations about tourism are an interdisciplinary issue. The literature on the subject abounds in various definitions
of tourism and its typology (Korporowicz, 2005, s. 13). The most general
classification allows to distinguish cognitive, recreational, qualified, business, religious or health tourism (Pawlikowska-Piechotka, 2009, s. 238). For
the purposes of these considerations, it is necessary to characterize the last
type of tourism from the above typology and thus focus on health tourism.
It is worth mentioning here that when speaking about this type of tourism,
the term spa tourism is also commonly used, although it is not consistent with
the beliefs of some authors. As indicated in the literature on the subject, there
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are beliefs that health tourism is equated with spa tourism, but there is also
a trend indicating that these are two separate types of tourism (Dolan, 2008,
s. 23-24). Another definition of health tourism is presented by A. Lewandowska, thus pointing to its components: “services related to satisfying health and
recreational needs, improving beauty and well-being. Health tourism accepts, therefore, other forms of rest, recreation, treatment, conducive to health, not requiring
referral or consultation of a specialist doctor " (Lewandowska, 2007, s. 18-19).
The literature on the subject abounds in various examples of the definition
of health tourism, however, the definition presented above in the view of
W. W. Gaworecki is the basis for these considerations. However, at this point,
according to the study by M. Marczak, it is worth indicating the autotelic
motives of health tourism. The author of the study points out that, firstly, it
is a renewal of strength, secondly, adapting the activity, the character of rest
to the individual needs of the individual, and thirdly, the health condition of
a tourist, which determines the type and form of tourism (Marczak,
2000, 51).
Defining tourism and health tourism allows in this place to refer to the
issue of rural tourism, which has been developing dynamically in recent years.
It is worth pointing out that at the beginning of the development of this type
of tourism, the definitions illustrating it were very general. An example is the
definition provided by the Commission of the European Communities in
1986: "Rural tourism is any activity that takes place in rural areas" (Matczak,
2000, s. 51). Nowadays, the scope of definitions has significantly expanded
and rural tourism is presented in the following words: “Rural tourism is an
activity that takes place in the countryside. It is a multifaceted phenomenon and
may include tourism on a farm (agritourism) as well as cultural, natural, adventure, ecotourism, etc. taking place in the countryside. Contrary to conventional
tourism, rural tourism has some typical features: it is experience-oriented, located
in sparsely populated areas, mainly in the natural environment, characterized by
the seasonal nature of stays, local events and is based on the preservation of the
culture, heritage and traditions of the countryside." (Matczak, 2015, s. 69).
The last area that is necessary to define in order to fully explore the discussed topic is therapeutic activities. As K. Milanowska points out: "Occupational therapy is a type of therapeutic rehabilitation, which aims to improve the
patient physically, mentally and socially in a non-pharmacological way, as well
as to activate him in the fight against disease or disability by performing specific
activities and activities under the guidance of an occupational therapist. Occupational therapy is also the improvement of healthy people, such as athletes, managers,
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"professionally burned out" teachers or frustrated parents by increasing the efficiency
of their body functioning, psyche and socio-professional adaptation". (Milanowska,ROK, 79-83). Occupational therapy is therefore a form of work that allows not only the use of various methods and techniques of work, but also
leaves freedom in the organization of the area within which health activities
will be undertaken.
Selected methods and techniques
The rightness of the considerations on the methods and techniques of
therapeutic activities in the context of health tourism in the countryside becomes justified, if only because this type of combination of health influences is undoubtedly becoming a trend on the contemporary tourism market
and within broadly understood rehabilitation. The introductory part of these
considerations presents key definitions, the knowledge of which is necessary
when analyzing the indicated thematic area. At this point, it is worth referring
even more broadly to the scope of activities and beneficiaries of occupational
therapies in order to show the correlation between this type of activity and the
perspective of the application and development of health tourism in a rural
area. Among the entities to which the scope of activities within occupational
therapy is addressed, the following can be indicated: sick people, including
those suffering from social diseases and mental diseases (mental disorders),
people with multiple disabilities, people experiencing childhood traumas, the
homeless, people with learning problems, people affected by social and occupational exclusion, people at risk of exclusion, elderly people, lonely people,
people in permanent or temporary difficult material and economic situation,
people at risk of violence, people at risk of demoralization, people addicted to
alcohol, or psychoactive substances, legal highs, drugs and other stimulants,
addicts with personality disorders, people with multiple emotional problems
or people addicted to computers and gambling (Kucińska, 2011, s. 5-8). Next
to the considerations about the group of beneficiaries of occupational therapy
and health tourism in the rural area, it is worth indicating, on the basis of
these considerations, its priority goals. As A. Widera-Wysoczańska points out,
the priority tasks of occupational therapy in the context of its implementation
in the area of health tourism in the countryside include:
• promotion of a cultural and healthy lifestyle;
• improving manual dexterity;
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• multifaceted activation of the beneficiaries in order to recover;
• improving the efficiency of functioning both in the area of basic and
complex activities of everyday life;
• support in developing passions and interests;
• shaping appropriate norms of behavior and attitudes in a given
community;
• support in coping with difficult and problematic situations;
• creating space for social activity (Widera-Wysoczańska, 2011, 19-20).
Nowadays, in the field of occupational therapy, various methods and
forms of work can be distinguished. However, bearing in mind the present
context of considerations, it is worth exemplifying such methods of occupational therapy, which in the area of health tourism in the countryside will
allow for multidimensional activity, and thus contribute to achieving the intended therapeutic effects through the use of appropriate measures and the
atmosphere of the environment (Zembaty, 2000, 9). According to the adopted criterion, four general types of methods of occupational therapy can be
identified as follows, the implementation of which can be considered in the
area of health tourism in the countryside:
1. Sociotherapy - is one of the basic methods of occupational therapy
and requires favorable environmental conditions ensuring a sense of security
and comfort. Therefore, the analysis of sociotherapy as a method that can
be applied in the field of health tourism in rural areas seems to be justified
here. The following definition can be found in the Psychological Dictionary:
“Sociotherapy is the organization of the patient's social environment in such a way
that it is conducive to recovery and maintaining mental health as much as possible.
Sociotherapy emphasizes the importance of the patient's contacts with people from
his social environment - other patients, medical staff, relatives - for the treatment
process" (Strzemieczny, 1993, s. 274). Sociotherapy is characterized by a variety of methods and techniques used. Taking into account the wide range of
diversity in the field of methods and techniques, the following can be indicated: ludotherapy → called play-therapy, uses a variety of games to achieve a
therapeutic effect, kinesitherapy → therapy with the use of motor activities
( Zembaty, 2002, s. 8-23), therapeutic and recreational classes → using various forms of recreation and active tourism, zootherapy → also referred to
as animal therapy and using the presence of animals for therapeutic effects
(Malec, 2015, s. 45-48), aromatherapy → therapy based on fragrances and
essential oils that directly affect health, well-being and overall functioning of
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a human a variety of bicycles to activate the unit (Kowalski, Bobmik, lewandowski, 2003, s. 219-220), everyday activities training → focuses on training
in the following spheres: cognitive (activities related to intellectual development: reading, writing, counting, logical thinking, cause-relationship analysis,
concentration, memory, etc.), hygienic (activities related to maintaining own
hygiene and living space, as well as hygiene at work, study, free time and other
areas of life), culinary (activities related to the preparation of meals and maintaining the cleanliness of the workplace), practical skills (overall functioning
in various spheres of an individual's life) (Krempa, 2010, s. 81-83).
2. Culture therapy - on the basis of the literature on the subject of culture therapy: "is one of the activities aimed at man and his environment, undertaken
in order to restore or enhance health and aim to improve the quality of life, and its
specificity is that it uses specific products of culture to achieve this goal. , especially
art (...) It is a practical activity that aims to support the process of restoring health
and enhancing it by influencing the patient with products of symbolic culture,
above all with art " (Borowicz, 2015, 42). It can fulfill an adaptive function,
thus preparing an individual to enter a new social role. Another function is
psychotherapeutic influence, which consists in minimizing or completely eliminating anxiety caused by various factors, e.g. illness, loneliness or difficult
life or social situations. Another function - educational - allows for the preparation of the beneficiary for active participation in social chewing by showing
and consolidating the desired behavior patterns or helping to acquire the right
attitudes in the face of disease or dysfunction. Cultural therapy can also have
an integrating function, facilitating the establishment and maintenance of social contacts, a cognitive function - by enabling contact with new information,
a development function - supporting the multifaceted development of the
beneficiary, compensatory - supporting development and equalizing opportunities, stimulating - stimulating to undertake various life activities, recreational - ludic - through participation in entertainment and recreational activities
or readaptation - manifested by providing multifaceted support necessary to
return to life in society (Borowicz, 2015, s. 44). The following methods and
techniques can be indicated in the field of culture therapy: bibliotherapy →
therapy with written and spoken words, poetry therapy - poetry therapy, plastic therapy → therapy through participation in various art and painting classes, chromotherapy → therapy with the use of colors and colors, applied art
therapy → creation of works of applied art, paper art → therapy with the use
of creativity with paper (Brzezińska, Graczkowska, 2012, s. 119-150), music
therapy → therapy with the use of music and sounds, relaxation classes →
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as a form of psychotherapy with the use of cultural creativity, choreotherapy → therapeutic interactions with the use of dance forms, film therapy →
therapy with films, video recordings and projection, photography therapy →
therapy with the use of photography, theater therapy → therapy based on
drama therapy or comedy therapy and esthetotherapy - therapy based on the
beauty of nature and culture (Palica, 2015, 30).
3. Naturotherapy - on the basis of the literature on the subject, it is also
referred to as natural medicine. It is a kind of application of non-invasive natural treatment. In the most general assumptions, it focuses on: cleansing the
body of harmful toxins, restoring the proper mental balance, strengthening
the body by supplementing the missing vitamins and minerals. Naturotherapy focuses on the entire functioning of the human body, not on a particular disease or disease. It consists in implementing the right lifestyle, proper
nutrition and ensuring the right conditions of the external environment.
As I. Ponikowska points out, "Climatotherapy uses the values of the natural
environment for therapeutic purposes, which determine the treatment of certain
diseases in spa towns" (Ponikowska, ROK,23). As indicated by T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk and D. Limanówka, the geographical
location of a given area affects its climatic value. The authors of the study
analyzed the climate in Poland for analysis. They indicated in their studies
that: "over Poland, the oceanic influences of Western Europe clash with the
continental influences of Eastern Europe, which determines the transitional
nature of our country's climate" (Kozłowska-Szczęsna, 2002, s. 601). It is also
worth mentioning here that in Polish areas, bioclimatic conditions and their
usefulness are characterized by a variety of forms of climatotherapy. A popular
form of therapy in the field of climatotherapy is heliotherapy, which means
treatment with the use of solar radiation. Yet another form in the field of
climatotherapy is aerotherapy, which consists in treating patients by staying
and undertaking various forms of outdoor activity. There are no major restrictions due to weather conditions here (Kalmus, 1998, 79). Another example is
thalassotherapy, which uses the qualities of the sea and focuses on walks along
the waterfront. Its counterpart in offshore areas is silotherapy, which consists of group or individual, relaxing walks in forest areas. The climatotherapy
is complemented by landscapeterotherapy, which is commonly referred to as
landscape therapy. It uses a synthesis of the elements of nature and human
activity as well as the relationships and multifaceted relationships between
these elements (Gołembski, 2002, 362).
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4. Ergotherapy - derived from the Greek word ergo meaning to do or do
ergotherapy is a dynamically developing form of therapy, which is a combination of physical rehabilitation and psychotherapy. The individual performs
physical or intellectual work on the basis of permanent ergonomic principles
for a specific type of classes and activities. Such a procedure should lead to the
improvement of performed activities and the shaping of specific skills by the
individual (e.g. memory, concentration, attention, manual, self-service, etc.).
Ergotherapy allows you to meet emotional needs, as well as those of a social
nature. It allows you to develop a sense of independence. Independence, one
of the priority objectives of this method is to prepare the unit to perform specific work, taking into account its individual capabilities and limitations.and
shape an active attitude to life (Milanowska, ROK, 78-81). The most popular
forms of ergotherapy are as follows: pottery and ceramics, wicker, metalwork,
tailoring, knitting, embroidery, leather-making, gardening, weaving, carpentry and computer work (Ponikowska, 2009, 196).
Conclusion
The aim of these considerations was to show the mutual relations between tourism in general, health tourism in the countryside and therapeutic
activities. As emphasized many times in the study, each of the key terms
is a relatively broad and heterogeneous concept. However, on the basis of these considerations, such definitional observations appear as a range of opportunities. They allow for the enrichment of the current offer of therapeutic
activities, and also allow for their expansion by new areas, such as their implementation within health tourism in the countryside. The methods and forms
of occupational therapy proposed in this study point to a wide audience. The
entirety of the considerations on this subject area also allows us to state that
therapeutic classes can be prepared not only for people who have their need
from a medical point of view. The changes taking place in the modern world,
globalization, the decline of values, the need for reflection and a number of
other factors determine the belief that this type of activity, combined with
tourist activity in the countryside, is a solution to the expectations and needs
of modern society. A society which, not due to medical indications, but the
nature of the present day, needs a platform for creative activity, eliminating
stress, overcoming drugs or reacting. Such an overview of occupational therapy in a rural area allows us to be convinced that it will be a long-term trend
on the contemporary tourism market.
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STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja traktuje o muzyce żydowskiej, która ma swój rodowód
w Rzeszowie o okolicach. Artykuł składa się z trzech kluczowych części. Pierwsza
z nich dotyczy historii społeczności Żydowskiej w Rzeszowie, w celu ukazania transformacji oraz kształtowania się omawianej społeczności. Część drugą stanowią rozważania o twórczości Żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki oraz jej
determinantów na społeczność lokalną Rzeszowa. Konkluzję stanowi natomiast egzemplifikacja bogatego programu kulturalnego i artystycznego w kontekście twórczości Żydowskiej i dostępnego dla mieszkańców Rzeszowa, okolic oraz turystów.
Słowa kluczowe: muzyka. Judaizm, muzyka żydowska, kultura żydowska, Rzeszów
ABSTRACT
The aim of the publication is to present the correlation between therapeutic
activities and health tourism in a rural area. They provide a variety of possibilities,
thus offering the recipients a number of different impacts. Showing discussions on
the possibilities of health tourism in rural areas and therapeutic activities allowed
for the identification of various methods and forms of occupational therapy. Due to
their neutrality, these methods can be used in any type of tourism, including health
tourism in the countryside. The analysis of the methods and techniques that can be
used during occupational therapies allows us to state that health tourism in the countryside is a field dedicated to a diverse group of recipients. Thus, it becomes a popular
odert on the contemporary tourism market.
Keywords: tourism, health tourism, countryside, therapy, occupational therapy, culture therapy, ergotherapy, sociotherapy
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ALEKSANDRA KOŁECKA
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNEGO
KOŁO W OSTRÓDZIE

POSTAWY RODZICIELSKIE
MATEK WYCHOWUJĄCYCH
DZIECI Z WRODZONYMI
WADAMI ROZWOJOWYMI
PARENTAL ATTITUDES OF MOTHERS RAISING
CHILDREN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki choroby
wrodzonej dziecka w obszarze życia rodzinnego. Główny problem badawczy
dotyczy postaw rodzicielskich matek prezentowanych w stosunku do dziecka
z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Dokonana w artykule charakterystyka
postaw rodzicielskich matek obrazuje funkcjonalne przystosowanie się rodzica do sytuacji trudnej, która w decydujący sposób wpływa na całokształt życia
rodzinnego oraz poszczególne relacje między członkami systemu.
W pracy dokonano przeglądu i analizy dotychczas prowadzonych badań
związanych z tematyką rodzicielstwa i wychowania dziecka chorego oraz sposobów radzenia sobie rodziców z sytuacją trudna, a także prezentowanych
przez nich postaw rodzicielskich wobec dziecka z diagnozą choroby przewlekłej. Przeanalizowano dane empiryczne uzyskane podczas badania własnego obejmującego matki wychowujące dzieci zdrowe oraz matki zaangażowane
w wychowanie dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Ponadto podjęto
starania o wyjaśnienie rezultatów badań oraz zarysowanie prawdopodobnych
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przyczyn i mechanizmów psychologicznych przejawianych postaw rodzicielskich. Badanie miało charakter eksploracyjny, zatem nie wystosowano hipotez
badawczych.
Praca poszerza dotychczasowy stan wiedzy i potwierdza konieczność podejmowania konkretnych oddziaływań specjalistycznych i terapeutycznych skierowanych do rodzin konfrontujących się z chorobą dziecka. Opracowane mechanizmy
zachowań rodzicielskich pozwalają na lepsze zrozumienie podejmowanych postaw
wychowawczych wobec dzieci (nie tylko w sytuacji choroby), co stanowi podstawę
do projektowania skutecznych form psychoedukacji rodziców oraz udzielania im
konstruktywnego wsparcia.
Przegląd literatury przedmiotu
Dotychczas poczyniono wiele obserwacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu rodzinnego i jej członków w sytuacji choroby dziecka. Większość
opracowań wiąże ową tematykę z modelami psychologicznego radzenia sobie ze
stresem. Zjawisko choroby dziecka stanowi czynnik stresogenny dla całej rodziny
i zmienia dotychczasowe wzorce zachowań, które dotyczą różnych obszarów życia
codziennego jej członków (Kędziora, 2007; Sadowska i in., 2006; Szwat i in. 2011).
Aktywacji podlegają mechanizmy behawioralne, które pozostają w ciągłej interakcji
z poznawczą i emocjonalną komponentą jednostki. W zależności od posiadanych
przez rodzica zasobów (m.in. w postaci cech osobowościowych, posiadanej wiedzy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
systemu przekonań, poczucia własnej kompetencji i zaradności rodzicielskiej oraz
otrzymywanego wsparcia rodzinnego i społecznego) możliwe jest adekwatne rozpoznawanie potrzeb dzieci chorych oraz skuteczne przystosowanie się rodzica do
warunków, jakie stwarza choroba dziecka (Kędziora, 2007; Sadowska i in., 2011;
Świerk, 2019).
Obszarem szczególnego zainteresowania naukowego stało się zjawisko choroby nowotworowej dziecka i reperkusji, jakie niesie dla psychicznej, fizycznej
i społecznej kondycji życia rodzinnego. Badania dowodzą, że osobą głównie obciążoną doświadczeniem choroby nowotworowej dziecka jest matka (Kędziora,
2007; Ledwoń i Wróbel, 2006). Staje się ona kontenerem dla emocji, buforem dla
niepożądanych oddziaływań zwrotnych od strony społeczeństwa i osobą głównie
zaangażowaną w całokształt starań o zaspokojenie wszelkich potrzeb dziecka.
Z tego względu, że rodzina stanowi dla dziecka podstawowe źródło wsparcia, ważnym jest utrzymanie dobrego poziomu jej funkcjonowania. Okazuje się jednak,
że matki dzieci z chorobą nowotworową w porównaniu z grupą matek dzieci
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zdrowych mniej radzą sobie z sytuacją trudną, wykazują niższy stopień przystosowania i wyższy wskaźnik stresu psychologicznego (Allen i in., 1997; Ledwoń
i Wróbel, 2006; Morris i in., 1997; Trask i in., 2003). Choroba nowotworowa
dziecka wiąże się z długotrwałą ekspozycją matek na stres. Badania ujawniły, że
konfrontacja z taką sytuacją prowadzi do zmian we względnie stałych cechach dotyczących sposobów radzenia sobie matek ze stresem w celu uruchomienia stosownych form zachowań przystosowawczych. Inne badania ujawniły, że sytuacja długotrwałej ekspozycji matek na stres, jakim niewątpliwie jest choroba nowotworowa
dziecka, powoduje zmiany we względnie stałych cechach dotyczących sposobów
radzenia sobie ze stresem dla uruchomienia stosownych form zachowań przystosowawczych. Obrana strategia działania w sytuacji trudnej warunkuje efektywność
i definiuje zdolność jednostki do poradzenia sobie z wyzwaniem. Styl radzenia
sobie ze stresem spełnia warunek adaptacyjny, jeżeli koncentruje osobę na działaniach podejmowanych w celu rozwiązaniu problemu. Natomiast styl nieadaptacyjny orientuje osobę na unikaniu lub ucieczce przed sytuacją trudną. Tym samym
udowodniono, że matki dzieci z chorobą nowotworową rzadziej niż matki dzieci
zdrowych przejawiają styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na unikaniu
(Ledwoń i Wróbel, 2006).
Przegląd literatury przedmiotu prezentuje szeroki obszar badań związanych z problematyką niepełnosprawności intelektualnej bądź ruchowej dziecka
w rodzinie (Cudak, 2007; Herzer i in., 2010; Higgins i in., 2005; Kędziora,
2007; Lewandowski i in., 2010; Morris i in., 1997; Sawyer i in., 2001; Trask
i in., 2003). W sytuacji niepełnosprawności dziecka decydującym komponentem wpływającym na stosunek rodzica do dziecka jest afekt, zderzenie uczuć,
emocji i planów rodzica z niespodziewanie zaistniałą sytuacją trudną. Analizy badań empirycznych wskazują, że ok. 39,2% rodziców potrafi w umiejętny sposób kierować dzieckiem z niepełnosprawnością, bez manifestowania
swojej przewagi psychicznej nad nim, natomiast ok 17,5% rodziców ujawnia
niepożądane postawy rodzicielskie w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością (Cudak, 2007). Okazuje się również, że ojcowie (24,5%) częściej niż matki (10,6%) wykazują postawę górowania nad dzieckiem, jednakże postawą
rodziców szczególnie często ujawnianą wobec dziecka niepełnosprawnego jest
bezradność (Cudak, 2007). Inne badania poczynione wśród rodziców dzieci
z dysfunkcją aparatu wzrokowego pokazały, ze rodzice bardzo często ujawniają niezrównoważenie emocjonalne w podejściu do swojego chorego dziecka.
Matki dzieci szczątkowo widzących prezentują postawę autokontrolującą i hamującą przejawy sfery emocjonalnej oraz wykazują niedostateczną umiejętność
radzenia sobie z problemami wychowawczymi, przez co częściej odczuwają
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frustrację i napięcie nerwowe (Konarska, 1997). Ciekawym spostrzeżeniem
jest, że zarówno matki i ojcowie dzieci z niepełnosprawnością nie różnią się
od siebie ani od rodziców dzieci bez niepełnosprawności pod względem odczuwanego stresu rodzicielskiego oraz ogólnego obrazu funkcjonalnego rodziny. Jednocześnie wskaźnik stresu rodzicielskiego wśród matek i ojców dzieci
niepełnosprawnych pozostaje w silnym związku z percepcją systemu rodzinnego i jego funkcjonowania przez obydwu z małżonków (Dyson; 1997).
Inne wyniki poczynionych w tejże tematyce badań wskazują na nieznacznie niższe poczucie szczęścia małżeńskiego, mniejszą zdolność przystosowania
się do sytuacji trudnej oraz niższy wskaźnik spójności rodziny wychowującej
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w porównaniu z rodziną dzieci
bez diagnozy (Higgins i in., 2005). Rodzice dzieci z autyzmem o wysokim
stopniu funkcjonowania doświadczają większego stresu niż rodzice dzieci
zdrowych (Hayes, Watson, 2013). Może mieć to przełożenie na postawy rodzicielskie prezentowane w stosunku do dziecka. Wykazano również, że wysokie zdolności intelektualne dzieci z autyzmem nie kompensują poczucia stresu
związanego z rodzicielstwem sprawowanym nad tymi dziećmi (Rao, Beidel,
2009).
Doniesienia naukowe dotyczące zmiennych systemowych rodzin dzieci
borykających się z problemami przewlekłego bólu (m. in. fibromialgia, przewlekłe bóle brzucha lub głowy) sugerują na istotnie gorsze wymiary funkcjonowania tych rodzin pod względem relacyjnym ich członków w porównaniu
z rodzinami dzieci zdrowych. Stopień nasilenia bólu pozostaje w związku
z czynnikami rodzinnymi (Lewandowski i in., 2010). Zależność między funkcjonowaniem rodziny a chorobą dziecka i wpisanymi w jej przebieg objawami
może mieć charakter dwustronny. Stwierdzono, że sposób funkcjonowania
systemu rodzinnego i panujących w nim relacji interpersonalnych jest lepszym predyktorem psychospołecznego przystosowania się dzieci z mukowiscydozą niż sama obecność choroby (Olmsted i in., 1982). Rezultaty badań
donoszą również o istnieniu istotnego związku między jakością życia dzieci chorych na astmę a poszczególnymi wymiarami funkcjonowania rodziny.
Objawy astmatyczne okazują się dokuczliwe dla dzieci, lecz stopień nasilenia
symptomów chorobowych pozostaje w ścisłej zależności z obrazem funkcjonalnym systemu rodzinnego. Objawy astmy u dziecka są tym łagodniejsze,
im warunki środowiska rodzinnego są bardziej korzystne dla jego rozwoju
i zapewniają dziecku dostateczną ochronę przed doświadczaniem niepokoju
(Sawyer i in., 2001).
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Związek między chorobą dziecka a obrazem funkcjonalnym środowiska
rodzinnego nie jest jednoznaczny. Przegląd zebranej literatury dostarcza
wielu różnych konkluzji i nie zawsze potwierdza istnienie istotnych różnic
między funkcjonowaniem systemu rodzinnego dzieci zdrowych a rodzinami
konfrontującymi się z różnego rodzaju nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dziecka choroba dziecka. Takiego związku nie potwierdzono w badaniach rodzin zdrowych w porównaniu z rodzinami wychowującymi dzieci
z zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (Cunningham i in.,
1988) oraz niektórymi chorobami przewlekłymi (Herzer i in., 2010). Ważnym doniesieniem jest również to, że czynnikiem iemami nieprawidłowego
funkcjonowania rodziny nie zawsze stanowi jest choroba dziecka, lecz mogą
nim być także niższe dochody gospodarstwa domowego, starszy wiek dziecka
lub mniejsza liczna dzieci w rodzinie (Herzer i in., 2010).
Niejednoznaczność dotychczasowych doniesień naukowych, a także
brak analiz, które obejmowałyby grupę rodziców wychowujących dzieci
z wrodzonymi wadami rozwojowymi i pozwalałyby na ocenę postaw rodzicielskich prezentowanych w stosunku do dzieci z taką diagnozą medyczną,
stały się przyczynkiem do realizacji niniejszego badania.
Metodologia
Badanie przeprowadzono wśród 58 osób. Grupę eksperymentalną stanowiło 28 matek wychowujących dziecko z wrodzoną wadą rozwojową, natomiast grupę kontrolną – 30 matek wychowujących dziecko zdrowe (bez
diagnozy wrodzonej wady rozwojowej oraz bez stwierdzonych chorób przewlekłych). Wśród rozpoznań dzieci wychowywanych przez matki z grupy eksperymentalnej znalazły się: wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
(małogłowie, wodogłowie wrodzone, zespół wad wrodzonych ośrodkowego
układu nerwowego), wrodzone wady rozwojowe oka i ucha (hipoplazja nerwów wzrokowych, nadwzroczność, oczopląs, retinopatia wcześniacza, neuropatia słuchowa), wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (nieprawidłowości w budowie serca), rozszczep podniebienia, wrodzone wady rozwojowe
układu mięśniowo-szkieletowego (stopy końsko-szpotawe, dysplazja stawu
biodrowego, arytrogrypoza), wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
(agenezja nerki, wrodzona niewydolność nerek, wielotorbielowatość nerek,
pęcherz neurogenny, refluks pęcherzowo-moczowy), zespół wrodzonych wad
rozwojowych związanych z niskim wzrostem (zespół Pradera-Williego). Kryterium wykluczającym z udziału w badaniu było posiadanie drugiego dziecka
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w potomstwie z diagnozą medyczną choroby, zespołu, dysfunkcji czy zaburzenia rozwojowego.
Średni wiek matek wyniósł 36,68 lat (SD=7,25) dla grupy eksperymentalnej oraz 32,33 lat (SD=6,21) dla grupy kontrolnej.
Tab.1. Charakterystyka osób badanych: w grupie kontrolnej i eksperymentalnej.
Grupa
Kontrolna
Cecha demograficzna

(matki dzieci zdrowych)
n=30
M (SD)

Eksperymentalna
(matki dzieci z wrodzonymi
wadami rozwojowymi)
n=28
M (SD)

Wiek matki

32,33 (6,21)

36,68 (7,25)

Wiek dziecka

4,07 (2,60)

7,07 (4,47)

Liczba posiadanego
przez dziecko rodzeń0,73 (0,87)
1,29 (1,38)
stwa
Źródło: opracowanie własne: M – średnia; SD – odchylenie standardowe

Analizy statystyczne wykazały, że grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku matek (p=0,74), wykształcenia (chi-kwadrat: χ2=5,05; p=0,17),
wieku dziecka (p=0,03), płci dziecka (chi-kwadrat: χ2=0,24; p=0,62) oraz
liczby posiadanego przez dziecko rodzeństwa (chi-kwadrat: χ2=5,56; p=0,35).
Grupy były dopasowane pod względem zmiennej dotyczącej zaangażowania
współmałżonka/ partnera matki w proces wychowania dziecka (chi-kwadrat:
χ2=1,99; p=0,37).
W pracy posłużono się Kwestionariuszem do badania postaw rodzicielskich Marii Ziemskiej (Ziemska, 2009). Wykorzystane narzędzie psychometryczne składa się z 41 twierdzeń i mierzy cztery następujące wymiary postaw
rodzicielskich: górowanie nad dzieckiem (rozumiane jako postawa dominacji wobec dziecka), bezradność wobec dziecka i jego wychowania, nadmierna koncentracja uczuciowa na dziecku, nadmierny dystans w kontakcie
z dzieckiem. Wybrane narzędzie uznano za adekwatne do trafnego i rzetelnego zoperacjonalizowania badanych zmiennych.
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Omówienie wyników badań
Uzyskane w badaniu wyniki poddano analizie statystycznej (test t dla
prób niezależnych). Nie wykazano istotnych różnic w zakresie postaw rodzicielskich między grupą matek dzieci zdrowych a grupą matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową.
Tab.2. Porównanie postaw rodzicielskich w dwóch grupach matek.
Grupa
Kontrolna
Postawa rodzicielska

(matki dzieci
zdrowych)
n=30
M (SD)

Eksperymentalna
(matki dzieci
z wrodzonymi
wadami
rozwojowymi)

t

p

n=28
M (SD)

Górowanie
nad dzieckiem

1,23 (0,48)

1,27 (0,36)

0,3

0,77
n.i.

Bezradność
wobec dziecka
i jego wychowania

1,36 (0,34)

1,40 (0,37)

0,45

0,66
n.i.

Nadmierna
koncentracja
uczuciowa na dziecku

1,19 (0,38)

1,18 (0,35)

-0,12

0,91
n.i.

Nadmierny dystans
0,96
w kontakcie z dziec0,79 (0,45)
0,78 (0,33)
-0,05
n.i.
kiem
Źródło: opracowanie własne: M – średnia, SD – odchylenie standardowe,
t – wartość statystyki t, p – istotność, n.i. - wartość nie istotna statystycznie

Analiza uzyskanych średnich dla poszczególnych wymiarów postaw rodzicielskich sugeruje, że w obydwu grupach matek najczęstszą postawą skierowaną wobec dziecka była bezradność, najrzadziej obserwowaną zaś postawą
był nadmierny dystans w kontakcie z dzieckiem. Oznacza to, że zarówno matki
z grupy eksperymentalnej, jak i matki z grupy kontrolnej często doświadczały
poczucia braku umiejętności radzenia sobie z dzieckiem, uczucia bezsilności
wobec problemów wychowawczych oraz często przejawiały niezdecydowanie
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w ustosunkowaniu się do trudnych zachowań dziecka. Taka postawa rodzicielska może wiązać się z niską konsekwencją działania, niedostateczną wiedzą
na temat reagowania w określonych sytuacjach konfliktowych oraz poczuciem
przytłoczenia nadmiarem obowiązków i wymagań, którym rodzic nie jest
w stanie sprostać (Cudak, 2007; Kudlińska, 2011; Świerk, 2019; Tulka,
2017). W przypadku matek z grupy eksperymentalnej uzyskane w analizie
wyniki mogą także wyrażać brak emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego dostosowania się nie tylko do wymagań wychowawczych, ale również
do wyzwań stawianych przez wrodzoną chorobę dziecka. Nieustanna konieczność konfrontacji z trudnościami wpisanymi w rzeczywistość choroby oraz
ciągła mobilizacja sił rodzica w zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka
może skutkować nadszarpnięciem nadszarpaniem psychologicznej konstrukcji rodzica, co uwidacznia się w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowym
obciążeniem natury psychicznej dla badanej grupy matek dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi może stanowić niski stopień pogodzenia się z zaistniałą sytuacją choroby, nie posiadanie stosownych instrumentów w procesie
przygotowania i psychologicznego radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami oraz silne negatywne ustosunkowanie się emocjonalne wobec sytuacji lub
dziecka. Zachowania spustowe, wyzwalające rodzica z przeżywanych emocji
negatywnych, które zostają często w sposób nieuświadomiony zorientowane
na dziecko, deformują postawy rodzicielskie kierunkując je w stronę bezradności lub też dystansu, a nawet przemocy wobec dziecka.
W badanej populacji dystans w kontakcie z dzieckiem był postawą rzadko obserwowaną, co oznacza, że matki nie wykazywały braku czułości w interakcji z dzieckiem. Zarówno matki dzieci zdrowych, jak i matki dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi utrzymywały satysfakcjonujący, bliski kontakt
z dzieckiem i stwarzały przestrzeń do swobodnej wymiany uczuć.
Dyskusja i wnioski
Rodzina stanowi ważne środowisko wychowawcze, natomiast przejawiane przez matki, ale również ojców, postawy rodzicielskie rzutują zwrotnie na zachowanie dziecka oraz kształtują tło dla rozwoju jego osobowości
i tożsamości. Rozwój dziecka to proces bardzo dynamiczny, zakorzeniony zaś
w rodzinie, z której dziecko – czerpie z niej wzorce behawioralne, poznawcze
i emocjonalne modyfikując sposób jego percepcji dziecka w stosunku do samego siebie, do rodziców i otaczającej rzeczywistości (Aszkiełowicz, 2018;
Cudak, 2007; Świerk, 2019; Ziemska, 2008). Określony stosunek rodzica
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do dziecka i przejawiana wobec niego postawa rodzicielska wpływa na efektywność pełnionej roli macierzyńskiej i ojcowskiej, której najbardziej istotnym
zadaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychologicznych dziecka (Ziemska, 2008). Z uwagi na powyższe warto w praktyczny
sposób wykorzystać ustalenia wynikające z niniejszego badania.
1. Matki dzieci z wrodzoną wadą rozwojową nie różnią się od matek dzieci zdrowych pod względem ujawnianych postaw rodzicielskich: rezultat ten
staje w opozycji do większości doniesień naukowych, które podają, że rodzice
dzieci z różnego typu chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami rozwojowymi w porównaniu do matek dzieci zdrowych częściej wykazują niższy poziom
psychicznego i społecznego dobrostanu (Ledwoń i Wróbel, 2006), popełniają błędy wychowawcze (Kędziora, 2007) spełniając zachcianki dziecka oraz
rezygnując ze stawianych mu wymagań, a także przejawiając wobec dziecka
postawę bezradności, bezsilności i niekonsekwencji (Aszkiełowicz, 2018).
Otrzymany w badaniu rezultat daje nadzieję, że choroba dziecka nie zawsze
musi w negatywny sposób wpływać na funkcjonowanie systemu rodzinnego
(nie różnicując jej funkcjonalnego obrazu w porównaniu z rodziną dziecka
zdrowego). Wyniki donoszą jednakże również o tym, jednakże donosi zarazem, że zarówno matki wychowujące dzieci zdrowe, jak i chore mogą doświadczać poczucia bezradności wobec dziecka.
2. W obu grupach matek najczęściej obserwowaną postawą rodzicielską
była bezradność wobec dziecka i jego wychowania: to ustalenie potwierdza
wyniki innych badań (Cudak, 2007; Konarska, 1997) i powinno pobudzać
do głębokich refleksji, gdyż okazuje się, że zarówno matki dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, jak i matki dzieci zdrowych ujawniają brak
narzędzi do pełnienia satysfakcjonującej roli macierzyńskiej. Odczuwana przez matki bezsilność wobec problemów wychowawczych nie jest zależna od
stanu funkcjonalnego dziecka i świadczy o ogólnie występującym problemie
braku umiejętności radzenia sobie matek w sytuacjach konfliktowych wpisanych w proces rozwojowy dziecka i całokształt oddziaływań wychowawczych.
Rodzice potrzebują wzbogacania swojej wiedzy odnoście modeli wychowania, sposobów adekwatnego reagowania na trudne zachowania dziecka oraz
możliwości skonfrontowania swoich wątpliwości i niepokojów z wiedzą i wsparciem osób wyspecjalizowanych tj. pedagogów i psychologów. Niezbędna
w tej sytuacji jest pomoc terapeutyczna i realizacja programów wsparcia rodzin, na co wskazują również inne rezultaty badań (Higgins i in., 2005; Sadowska i in., 2006; Sawyer i in., 2001).
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3. W obu grupach matek najrzadziej obserwowaną postawą rodzicielską
był nadmierny dystans w kontakcie z dzieckiem: jest to dobra informacja,
gdyż jak pokazują badania emocjonalna i duchowa nieobecność rodzica pomimo fizycznej asystencji, dystans w kontaktach z dzieckiem przyczyniają
się do powstawania przykrych stanów emocjonalnych dziecka, dysharmonii
relacyjnej w interakcji dziecka z rodzicem, a wreszcie prowadzą do zaburzeń zachowania (Świerk, 2019; Tulka, 2017). Należy zatem zwracać uwagę
rodziców na rolę bliskości kontaktu z dzieckiem, udzielać pozytywnego wzmocnienia dla postaw rodzicielskich opartych na swobodnej wymianie uczuć
i ciepłej interakcji emocjonalnej (Świerk, 2019).
4. Dominująca postawa rodzicielska wśród matek dzieci z wrodzoną
wadą rozwojową (w całej badanej populacji – bezradność) nie pełni funkcji adaptacyjnej i obrazuje funkcjonalne niedostosowanie się do zaistniałej
sytuacji trudnej: potwierdza to dotychczas uzyskiwane wyniki z badań dotyczących sposobów radzenia sobie rodziców z chorobą dziecka (Allen i in.,
1997; Cunningham i in., 1988; Dyson, 1997; Higgins i in., 2005; Konarska,
1997; Ledwoń i Wróbel, 2006; Lewandowski i in., 2010; Morris i in., 1997;
Trask i in., 2003), jednakże istnieją również opracowania naukowe wskazujące na względnie dobre zachowania przystosowawcze rodziców do sytuacji
choroby dziecka lub wzajemną niezależność obu zmiennych (Higgins i in.,
2010). Niemniej jednak możliwym i prawdopodobnie dość częstym sposobem radzenia sobie z sytuacją choroby dziecka może być ujawniana przez
rodzica tendencja ucieczkowa. Lęk przed konfrontacją z trudnościami może
wyrastać na podłożu uprzednio opisanych ustaleń dotyczących poczucia bezradności rodziców, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami
rodzicielstwa. Choć w badanej populacji nie zaobserwowano postawy dystansu wobec dziecka, rodzice mogą dystansować się do sytuacji jego choroby,
podejmując różnego rodzaju aktywności dla utrzymania poziomu funkcjonalnego dziecka i wyprowadzenia go w możliwie najlepiej prosperujące ścieżki
rozwojowe wyznaczane przez dzieci zdrowe. Tacy rodzice, choć pozornie nie
wykazują dystansu względem dziecka, poprzez barierę psychologicznego ustosunkowania się do choroby, pozostają w dużej odległości od swojego dziecka
i jego istoty, której komplementarną częścią jest choroba (Chrapek, 2016;
Kózka i in., 2011).
Postawy rodzicielskie matek są różnorodne, jednakże niepodważalną
konkluzją płynącą z badań własnych oraz innych autorów jest powinność wspierania rodziców w sytuacji choroby dziecka i oferowania im specjalistycznej
pomocy psychologicznej (Cepuch i in., 2011; Chrapek, 2016; Higgins i in.,
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2005; Kózka i in., 2009; Kurowska i in., 2019; Mazur i in., 2016; Sadowska
i in., 2006; Sawyer i in., 2001). Wartym podkreślenia staje się także sposób
społecznego konstruowania roli rodzica w procesie wychowawczym i opiekuńczym sprawowanym nad dzieckiem chorym (Kudlińska, 2011). Społeczna percepcja sytuacji choroby wrodzonej dziecka, wzmacniany i utrwalany
wzorzec tragizmu sytuacji trudnej oraz podkreślanie jedynie negatywnego obszaru funkcjonowania rodziny oraz towarzyszących jej przeciwności i wyzwań
lub też nad wyraz deprecjonujące podejście do roli rodzica dziecka chorego,
nie służy poprawie wizerunku rodziny i roli rodzicielskiej, a także nie pełni roli wspierającej. Wręcz przeciwnie – kreuje jednostronne, bardzo mylne
podejście do rodziny, matek czy ojców, aż wreszcie wobec samego dziecka
z wrodzoną wadą rozwojową lub inną chorobą przewlekłą.
Podsumowanie
Wykonane analizy pozwalają rozwiązać sformułowany we wstępie problem badawczy. Wyniki badania obrazują sposób reagowania wychowawczego
matek wobec dziecka w obliczu choroby wrodzonej oraz prezentują mechanizmy przystosowawcze matek do sytuacji trudnej. Ocenia się, że ujawnione postawy i zachowania nie pełnia funkcji adaptacyjnej oraz nie stwarzają
dobrych warunków środowiskowych dla dziecka z diagnozą wrodzonej wady
rozwojowej. Poczucie bezradności rodzicielskiej ujawniło się w obu badanych
grupach matek, co podkreśla braki uposażenia w stosowne narzędzia wychowawcze i wiedzę dotyczącą postępowania z dzieckiem w określonych sytuacjach konfliktowych. W świetle otrzymanych wyników zasadnym staje się
dalsze pogłębianie wiedzy dotyczącej postaw rodzicielskich prezentowanych
przez matki oraz ojców dzieci chorych przewlekle, a także podejmowanie oddziaływań psychoedukacyjnych obejmujących rodziców w celu podniesienia
poziomu ich kompetencji wychowawczych oraz budowania poczucia umiejętnego radzenia sobie w kontakcie z dzieckiem. Niniejsze badanie podkreśla
znaczenie wspierania rodziców w procesie wychowawczym przez specjalistów
(psychologów, pedagogów) poprzez przekazywanie informacji i prezentowanie konkretnych modeli zachowawczych w interakcji między rodzicem
a dzieckiem.
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STRESZCZENIE
Wrodzona choroba dziecka stanowi wyzwanie dla systemu rodzinnego.
Doświadczane trudności oraz związane z zaistniałą sytuacją emocje negatywne
mogą wpływać na postawy rodzicielskie kierowane wobec chorego dziecka. Celem
badania było zweryfikowanie dominujących postaw rodzicielskich wśród matek
wychowujących dziecko z wrodzoną wadą rozwojową oraz wyjaśnienie prawdopodobnego znaczenia przejawianych postaw dla procesu przystosowania się matek do
sytuacji trudnej. Badanie przeprowadzono wśród 58 matek, które utworzyły dwie
grupy: kontrolną (30 osób) oraz eksperymentalną (28 osób). Metodą diagnostyczną
użytą w pracy był Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich Marii Ziemskiej.
Ocena postaw rodzicielskich wykazała na brak istotnych statystycznie różnic między
obiema grupami matek. Najczęściej obserwowaną postawą rodzicielską w badanej
populacji była bezradność wobec dziecka i jego wychowania. Wyniki ukazują zasadność psychoedukacji rodziców i udzielania im potrzebnego wsparcia.
Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, Ziemska, wrodzone wady rozwojowe, wychowanie, bezradność
SUMMARY
A child's congenital disease is a challenge for the family system. Experienced
difficulties and negative emotions related to the situation may affect parental attitudes
towards a ill child. The aim of the study was to verify the dominant parental attitudes
among mothers raising a child with a congenital malformation and to explain the probable importance of attitudes manifested in the process of adaptation of mothers to a difficult
situation. The study was conducted among 58 mothers who formed two groups: control
(30 people) and experimental (28 people). The diagnostic method used in the work was
the Questionnaire for testing parental attitudes by Maria Ziemska. The assessment of
parental attitudes showed no statistically significant differences between both groups of
mothers. The most frequently observed parental attitude in the studied population was
helplessness towards the child and his raising. The results show the legitimacy of parents'
psychoeducation and providing them with the necessary support.
Keywords: parental attitudes, Ziemska, congenital malformations, raising, helplessness
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WIZERUNEK PRACOWNIKA
SOCJALNEGO I ASYSTENTA RODZINY
W PERCEPCJI BENEFICJENTA
POMOCY SPOŁECZNEJ
IMAGE OF A SOCIAL WORKER AND FAMILY ASSISTANT
PERCEPTION OF THE SOCIAL WELFARE BENEFICIARY

WPROWADZENIE
Istnieje wiele definicji pojęcia wizerunek, warto wymienić najważniejsze
z nich. Można go rozumieć jako odbicie, pierwowzór, wzór, obraz, a także
określać jako zbiór myśli, przekonań i wyrażeń danej jednostki o obiekcie,
czy zespół opinii skupionych wokół instytucji i jej działania (Kotler i Lee
2008, s. 27; Zemler 1992, s. 21; SJP 2020). W literaturze przedmiotu spotyka
się jeszcze inne ujęcie terminu wizerunek, kiedy jego znaczenie jest tożsame
z pochodzącym z języka angielskiego słowem „image” oznaczającym wytworzony przez daną jednostkę obraz własnej osobowości. Często jest on kreowany
przez ekspertów w danej dziedzinie, a celem jest jego osobisty lub publiczny
użytek. Jest to stworzenie publicznego wizerunku jednostki lub organizacji
prezentującego je w pozytywnym świetle, służące uzyskaniu społecznej aprobaty dla jej aktywności, a także zdobyciu nowych sympatyków, czy klientów
(Altkorn 2004, s. 13-14). Postrzeganie danej instytucji przez ludzi oraz ich
opinie na jej temat warunkują jej wizerunek. Warto dodać, że niekoniecznie
musi być zgodny z rzeczywistością ponieważ zależy od różnych czynników.
Wynika z tego, że wpływa na niego szeroki wachlarz determinantów o charakterze zarówno: zewnętrznym i wewnętrznym, obiektywnym i subiektywnym,
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historycznym i społecznym. Oznacza to, że na niektóre z tych czynników jednostki mają wpływ, natomiast inne pozostają poza zasięgiem ich potencjalnej
aktywności.
Problematykę wizerunku instytucji użyteczności publicznej można jeszcze postrzegać przez pryzmat socjologicznej koncepcji roli społecznej, czyli
zbioru generalnych oczekiwań społecznych. Zgodność z oczekiwaniami postawionymi organizacji przez ogół obywateli, jej otoczenie, adaptacja do nowych
standardów, a także innych: organizacyjnych i administracyjnych wzorców
winny stanowić za każdym razem „kompas” dla tworzenia wizerunku instytucji opieki społecznej.
Należy jeszcze nadmienić, że percepcja społecznie ważnych zawodów,
takich jak profesja policjanta, lekarza, czy sędziego absolutnie wiąże się ze
społecznym odbiorem instytucji w których pracują. Oznacza to, że uzasadnione wydaje się twierdzenie, iż petryfikowany w społecznej świadomości
wizerunek instytucji implikuje wizerunek jej pracowników. Chodzi tutaj
na przykład o takie instytucje jak: policja, służba zdrowia, czy sądownictwo.
Warto jeszcze dodać, że wizerunek nie odnosi się jedynie do samej instytucji
ale także do jej aktywności, projektów, jednostek oraz przedsięwzięć. Z. Zemler uważa, że może on być określony jako mocny, obojętny lub słaby (Zemler
1992, s. 37). Wizerunek może też spełniać szereg istotnych funkcji takich jak:
implikowanie wzrostu zaufania do instytucji, rozpoznania a także identyfikowania się z jej celami; wzmacnianie uczestnictwa w podejmowanych działaniach; świadczy o skuteczności działań; wzmacnianie kontaktu z instytucją
pomocową; wskazywanie na zaradność np. gminy, docenianie przez samorząd
lokalny istotności pomocy i integracji społecznej oraz nośnika informacji
o instytucji.
Tabela nr 1. Funkcje wizerunku instytucji pomocy społecznej
implikuje wzrost zaufania
wzmacnia uczestnictwo
do instytucji, rozpoznania
w podejmowanych
a także identyfikowania
działaniach
się z jej celami

WIZERUNEK
może świadczyć
o skuteczności działania

wzmacnia kontakt
z instytucją pomocową

Źródło: (Szyszka 2012, s. 56-57).
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WIZERUNEK PRACOWNIKA SOCJALNEGO I ASYSTENTA RODZINY ...

Na wizerunek instytucji wpływają dwie grupy czynników: wizualne oraz
niewizualne i behawioralne. Do pierwszej grupy możemy na przykład zaliczyć: nazwę instytucji, logo, kolorystykę instytucji, fasadę, budynek, układy
przestrzenne, stronę internetową, filmy promocyjne i inne materiały multimedialne itd. Natomiast w drugiej grupie wymienimy przykładowo: sukcesy i niepowodzenia instytucji, kompetencje i profesjonalizm pracowników,
sprawność i efektywność instytucji, zakres prowadzonych działań itd.
Tabela nr 2. Czynniki wpływające na wizerunek instytucji
czynniki wizualne

czynniki niewizualne i behawioralne

nazwa instytucji, logo

sukcesy i niepowodzenia instytucji

hasło instytucji i jego
graficzne przedstawienie

kompetencje i profesjonalizm
pracowników

kolorystyka instytucji

zachowania pracowników
(werbalne i niewerbalne)

spójność komunikacji

kontakty osobiste,
style komunikacji

fasada, budynek,
układy przestrzenne

sprawność
i efektywność instytucji

układ biur i pomieszczeń
służbowych

relacje miedzy pracownikami

oznakowanie wewnętrzne
i zewnętrzne (np. tabliczki na drzwiach)

zakres prowadzonych działań

wszystkie materiały drukowane
(np. wizytówki, druki
i papiery firmowe)

jakość świadczonych usług

strona internetowa
i komunikacja elektroniczna

historia instytucji

materiały promocyjne

„zasłyszane opinie”
i informacja szeptana

styl ubioru pracowników

wypowiedzi i opinie
na forach internetowych

filmy promocyjne
i inne materiały multimedialne

działalność mediów i ich publikacje

Źródło: (Szyszka 2012, s. 58-60).
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POSTRZEGANIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO I
ASYSTENTA RODZIN
Istnieje wiele społecznych wyobrażeń1 dotyczących funkcjonowania
pracowników socjalnych i asystentów rodziny w społeczeństwie (SJP 2020).
Z historycznego punktu widzenia, w XIX w. pojawiły się zwyczajowe miana bojownika i niepokornego odnośnie pracownika socjalnego (Kwapiszewska, Kwapiszewski 2012, s. 95). Nadrzędnymi wartościami dla ówczesnych
pracowników socjalnych był patriotyzm, szacunek dla innych, praca na rzecz
ogólnego dobra i walka, stawianie oporu znieczulicy, egoizmowi oraz apatii
społecznej. A realistyczny idealizm w tamtym okresie stanowił jeden z fundamentów systemowych w sferze pracy socjalnej. Natomiast obecnie można
stwierdzić, że wśród klientów pomocy społecznej spotyka się cały katalog różnych przekonań o tym, że pracownik socjalny, jak również asystent rodziny
to: urzędnik, kontroler i autokrata, naiwny filantrop, państwowy „jałmużnik”,
czy zgoła niebieski ptak lub cudotwórca (Czarnecki, 2013, s. 212-216, 218223, 225-229; Kaźmierczak 2012, s. 99-100; 123-125; Kwapiszewska, Kwapiszewski, 2012, s. 137-138, 142-145, 148).
Najpopularniejsza wśród klientów jest opinia, że pracownik socjalny
i asystent rodziny to taki typowy urzędnik, czyli osoba pracująca lub posiadająca stanowisko w jakimś urzędzie (SJP 2020). Jest to pogląd bardzo szkodliwy, ponieważ neguje istotę pracy socjalnej, a także przedstawia pracownika
socjalnego jako osobę wykonującą swoją pracę zza biurka. Warto dodać, że
w materiałach medialnych (zdjęcia, telewizja, internet, wywiady) w podobny
sposób prezentuje się pracowników pomocy społecznej, czy asystentów rodziny. Częste są jeszcze opinie podkreślające to, że podchodzą oni do swej pracy
w sposób „urzędniczy” i niedostatecznie wykonują obowiązki zawodowe.
Oto kilka przykładów opinii2 klientów:
•

„Bezduszny urzędnik, nierozumiejący problemów ludzi naprawdę potrzebujących pomocy. Nie widzi problemu, tylko przepisy, które są krzywdzące. Można go
łatwo oszukać, trzeba tylko zorientować się, na co daje pieniądze. Cwaniak który kręci
dla siebie, jest w domu o 11 i nic nie robi, krzywdzi ludzi, bezduszny, zadufany w sobie,
wścibski, niesprawiedliwy”.

Termin wyobrażenie można rozumieć jako: 1. wywołany w świadomości obraz
przedmiotu, osoby lub sytuacji, opierający się na uprzednio poczynionych spostrzeżeniach
i fantazji; 2. pogląd o czymś; 3. obraz, podobizna. Termin wyobrażenie został zastosowany
w niniejszym opracowaniu jako synonim pojęcia wizerunek.
2
Pisownia oryginalna.

1
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•
•
•

„(…) wścibska baba biurokratka, co to wie wszystko o wszystkim (…)”
(…) utrudniacie ludziom życie przepisami (…)”
„(…)pracownik socjalny swoją pracę wykonuje tylko i wyłącznie zza biurka

(…)” (PPP

PS 2020).

Przeświadczenie o urzędniczym charakterze wykonywania pracy socjalnej jest rezultatem prowadzonej w Polsce na początku transformacji polityki społecznej. Polegała ona na redukowaniu zadań opiekuńczych państwa i ograniczeniu ich wyłącznie do kwestii finansowych (Czarnecki 2013,
s. 225-226). Badając aspekty schematyzacji realizowania działań w ramach
pracy socjalnej można wyodrębnić dwa takie podstawowe schematy: biurokratyczny i profesjonalny. Pierwszy z nich, nazywany także instrumentalnym
lub „papierkowym”, skupia się na przestrzeganiu różnego rodzaju formalnych
reguł organizacji pracy np. przepisów prawnych, regulaminów czy zasad etyki zawodowej. Implikuje to umiejscowienie pracownika socjalnego w funkcji „socjalnego urzędnika”, który tylko na podstawie samych dokumentów
dokonuje diagnozy klientów (Granosik 2013, s. 122-125). Najczęściej ten
wymiar biurokratyczno-administracyjny dotyczy wypełniania dokumentów
i przyznawania zasiłków. Jednakże w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów
pracy socjalnej konieczny jest osobisty kontakt pracowników socjalnych
i asystentów rodziny z jednostką. Oznacza to obowiązek paralelnej realizacji
schematu profesjonalnego. Polega on na indywidualnym podejściu do klienta,
nawiązaniu rzeczywistego kontaktu, uzyskaniu zaufania, otrzymaniu od niego
informacji zwrotnej. Wynika z tego, że tu kładzie się nacisk na faktyczną eliminację problemów konkretnej jednostki. Niemniej jednak aby zrealizować
zamierzone cele, konieczne jest łączenie obydwu wymiarów biurokratycznego
profesjonalnego (Granosik 2013, s. 122-125).
Kolejnym wizerunkiem dotyczącym pracownika socjalnego i asystenta
rodziny jest przekonanie, że to kontroler i autokrata. Wynika to z domniemanej inklinacji reprezentantów tych profesji do nadużywania władzy. W oczach
klientów są osobami, które kontrolują, a także podejmują decyzje nie licząc
się z innymi i wymagają posłuszeństwa (SJP 2020). Podopieczni pomocy
społecznej sądzą, że ten autorytarny stosunek jest nieodpowiedni i narusza
ich prawo do autonomii, a także obniża poczucie własnej wartości (Czarnecki
2013, s. 212-216). Pracownicy socjalni i asystenci rodzin ingerują w prywatność klientów, a także dyktują im przestrzeganie pewnych prawidłowych i poprawnych zasad. Takie zachowania implikują dla nich ograniczenie zaufania
lub jego brak ze strony klientów. W Polsce przy wciąż ogromnych potrzebach
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dużej części społeczeństwa panuje niechęć do korzystania z instytucji pomocy
społecznej. Natomiast brak zaufania wobec pracowników socjalnych i asystentów rodzin jest jeszcze efektem przyjętych postaw i szeregu błędów z ich
strony wobec ich klientów. Rzucającym się w oczy przykładem mogą być: tendencje do formułowania ocen, inklinacje do dominacji, przejawianie przesadnej odpowiedzialności, stereotypizacja, wartościowanie, czy etykietowanie –
tzw. błąd sędziego (Czarnecki 2013, s. 218-219; Becket 2010, s. 202-203).
Oto przykłady opinii klientów:
• „(…) nie są mile widziani i trudno się ich pozbyć (…)”
• „(…) uszczęśliwiający innych na siłę (…)”
• „(…) pracownik socjalny? taki co łazi po domach, spokoju ludziom nie
daje, wszystkiego się czepia, do wszystkiego wtrąca. chce żeby dzieci były czyste,
żeby bezrobotni znaleźli pracę, chce pomagać, choć nikt go o to nie prosi. ludzie
chcą pieniędzy a nie jakiejś pracy socjalnej”.
• „(…) pracownik socjalny to ten co chodzi po domach i się wtrąca od
wszystkiego (…)” (PS 2020).
Następne wyobrażenie klientów odwzorowuje pracownika socjalnego
i asystenta rodziny jako filantropa udzielającego bezinteresownej pomocy potrzebującym. Warto podkreślić, że w pracy socjalnej istotne są takie wartości
jak: poszanowanie ludzkiej autonomii i godności oraz sprawiedliwość społeczna. Te wartości są fundamentem jej podstawowych zasad dotyczących: zakazu dyskryminacji, tworzenia partnerskich interakcji oraz szacunku dla podmiotowości i indywidualności klienta. Pracownik socjalny i asystent rodziny
w kontaktach z klientem nie powinien go oceniać, tylko akceptować, a także
być zaangażowany i dyskretny. Dążąc do zrealizowania celów pracy socjalnej
konieczne jest poszanowanie zamiarów, decyzji i woli klientów. Pracowników
socjalnych i asystentów rodziny musi cechować: empatia, bezinteresowność,
wrażliwość, uczciwość, chęć udzielania pomocy i wsparcia (Kaźmierczak 2012,
s. 99-101).
Oto przykłady opinii klientów:
• „(…) taka pani z opieki, taka opiekunka, co daje pieniądze (…)”
• „(…) pracownik socjalny to ten co rozdaje węgiel, ziemniaki , a na swięta paczki, ale nie dla wszystkich!!!!!!!!!!!!!!!!”
• „Osoba, która udziela wsparcia i pomaga (…)”
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• „Osoba, która pomaga innym, ale w taki sposób, że daje wędkę, a nie
rybę (…)” (PS 2020).
W opinii klientów instytucje pomocy społecznej i ich pracownicy zbyt
często odseparowują się od społeczności lokalnych, unikają kooperacji, są głęboko „zanurzeni” w procedurach, „papierach” i administracyjnych działaniach. Natomiast ich elementarną sferę aktywności zamiast zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i intensyfikowania integracji społecznej stanowi
tzw. „świadczeniodawstwo”. Pomimo, że obecnie zasoby materialne pomocy
społecznej są ograniczone i wdraża się nowe formy i metody pracy socjalnej,
podopieczni nadal postrzegają ich pracowników jako państwowych „jałmużników”, czyli osoby rozdzielające jałmużnę ubogim (SJP 2020).
Oto przykłady opinii klientów:
• „(…) wymyślają co by jeszcze można było zrobić, żeby utrudnić zdobycie
zasiłku. A to taki dokument, a takie zaświadczenie, wszystko potwierdzać im
trzeba i udawadniać. A jacy ciekawscy!- do każdego domu muszą zajrzeć i wiedzieć skąd pieniądze na nowe meble, telewizor czy nowy komputer skoro nie ma
dochodów”.
• „(…) przyznaje zasiłki i wszelkie zapomogi na ludzi którzy nie istnieją
a kasę bierze sobie..(…)” (FO MOPR 2020).
Kolejny wizerunek pracownika socjalnego i asystenta rodziny przedstawia go jako „niebieskiego ptaka”. Akcentuje ono kwestię jego „niekompetencji i nieróbstwa”, a także prawie, że relaksacyjnego charakteru wykonywanej
profesji.
• „(…) darmozjad (…)”
• „Pracownik socjalny to ktoś, kto siedzi w biurze i pije kawę”.
• „(…) pracownik socjalny to wypasiona fucha, dużo ruchu nie zła kasa,
dodatki, możliwość zrobienia zakupów i załatwienia własnych spraw w godzinach pracy, żyć nie umierać (…)” (PPP PS 2020).
• „(…) to jak działa ta palcówka zostawia wiele do życzenia...nic nie
funkcjonuje prawidłowo, nie jest dla ludzi, tylko dla samych siebie..praca przy
biurku, kawa, wygodny fotel, żałosne (…)”
• „Pracownice nie chcą udzielać żadnych informacji w sprawie 500+,każą
przyjeżdżac ,a kiedy jestem na miejscu krzyczą ze trzeba czekać. Sama wychowuje
troje małych dzieci, na decyzję czekam od kwietnia. A w pierwszej kolejności
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dostały osoby które piją,i Romowie. Gdzie tu sprawiedliwośc.W pokojach na drugim i trzecim pietrze są strasznie nie mile. Nic tylko krzyczą”.
• „Żenujące jest, ze pracownice sali głównej MOPS przy ul. Hubskiej jedzą sobie śniadanko co najmniej przez ok godzinę i jest tak, ze oczekujących
obsługuje na tej sali tylko jeden pracownik. To wchodzą sobie, to wychodzą, biorą
kanapeczki, za paręnaście minut, znowu wchodzą po torebkę z kawką , to ciasteczka itd. i tak godzinka mija . Śmiechy dochodzące z zaplecza gdzie spozywają
śniadanko w zwolnionym tempie kontrastują z pustką na stanowiskach pracy
i oczekującą rosnącą kolejką zdenerwowanych oczekujących na załatwienie spraw.
ludzi. Widzą te korowody ze szklankami, praca w zwolnionym tempie, gadulstwo,
spożywanie niedokończonych posiłków na sali, siorbanie ze szklanek herbatki, kawki na oczach petentów, to żałosny widok jaki mają te pracujace osoby stosunek
do swojej pracy. Przecież to są urzędnicy państwowi, a zachowują się jak by tam
pracowali za darmo i z wielkiej łaski (…)” (FO MOPR 2020).
Ostatnim wyobrażeniem dotyczącym pracownika socjalnego i asystenta rodziny, które warto wymienić to „cudotwórca”, czyli osoba mająca dar
czynienia cudów. Takimi oczami patrzą klienci dostrzegający nie tylko nieadekwatne wynagrodzenie pracowników socjalnych i asystentów rodziny, konieczność ciągłego podnoszenia przez nich kwalifikacji, niski prestiż społeczny
takiej profesji, nikłą satysfakcję z jej wykonywania, jak również niewielkie
zasoby materialne przeznaczone na udzielanie pomocy.
• ”(…) mam bardzo dobre zdanie o pracownikach mopsu szczególnie
o pani Agnieszce Zając jest bardzo kompetentna i zawsze służy pomocą (…)”
• „(…) chyba jako jedyna mam dobre doświadczenia, zawsze wszystko
sprawnie, szybko, obsługa bardzo miła, mam wrażenie że nie piszecie o tym
samym miejscu i tych samych ludziach. Pozdrowienia dla pani Agnieszki Liczkowskiej, która jest zawsze pomocna (…)” (FO MOPR 2020).
ZAKOŃCZENIE
Praca socjalna jest niezbędnym instrumentem redukowania społecznego rozdźwięku między pożądanym standardem powszechnego dobrobytu,
a naprawdę cywilizowanym krajem, w którym jednym z determinantów jego
charakteru jest dostęp do instytucji pomocy społecznej. Członkostwo Polski
w Unii Europejskiej implikuje wdrażanie nowych standardów w polskiej pracy socjalnej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest stawianie przed polską
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polityką społeczną coraz więcej nowych zadań. Nowa opcja tej polityki wiąże
się z koniecznością formułowania jej założeń, które będą spójne z europejskimi wymogami oraz autonomicznymi polskimi tradycjami. Niwelowanie
tego dystansu przebiega jednak zbyt wolno. Konieczna jest reforma systemu
pomocy społecznej mająca na celu osiągnięcie spójności między celami pracy socjalnej a faktycznymi zamierzeniami polityki społecznej. Należy także
uwzględnić wymiar relacji pracy socjalnej do wartości powszechnie uznawanych przez obywateli. Aby zmienić sytuację niezbędna jest przede wszystkim
likwidacja rozbieżności między teoretycznymi a praktycznymi założeniami
edukacji pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Na standardy opieki
społecznej znaczny wpływ wywierają wyobrażenia odnoszące się do niej samej
oraz zaangażowanych w nią jednostek. Próba polaryzacji na „złych pracowników socjalnych”, czy „złych asystentów rodziny” i „dobrych klientów”, bądź
odwrotnie wydaje się niemiarodajna, choćby z uwagi na spore uproszczenie,
ujednolicenie, a także konkurencyjny charakter ich obopólnych interakcji.
Badania wykazały, że termin „pracownik socjalny”, czy „asystent rodziny”
wywołuje u klientów różne skojarzenia. Warto dodać, że najczęściej pojawiające się konotacje to: „kontrola”, „urzędnik”, „pieniądze”, „pielęgniarka”3
oraz „wolontariusz” (SJP 2020). Te określenia korespondują ze społecznymi
wizerunkami, zwłaszcza jeżeli przyjąć, że „filantrop” i „wolontariusz”4, a także
„jałmużnik” i „pieniądze” mają podobne znaczenie (SJP 2020; Raport 2014,
s. 7-8, 21-22; Szot 2018, s. 89).
Z powyższych rozważań wynika, że wyobrażenia klientów dotyczące profesji i predyspozycji pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny nie są identyczne ze stawianymi przed nimi oczekiwaniami (prawnymi i innymi). Większość klientów sądzi, że pracowników socjalnych i asystentów rodzin powinna
cechować uczciwość, wytrwałość w doprowadzaniu prowadzonej sprawy do
pozytywnego rezultatu, a także postawa niesienia pomocy i wczuwania się
w potrzeby innych. Wśród respondentów występuje zbieżność poglądów, że
pracownik socjalny i asystent rodziny powinien wspierać i pomagać obywatelom oraz wykazywać w tym sporą skuteczność. Wyniki przeprowadzonych
badań potwierdzają różnice w odczuciach dotyczących wyobrażenia pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Badani częściej podkreślają, że to potrzebny
3
Pielęgniarz - pracownik służby zdrowia uprawniony do pielęgnowania chorych i do wykonywania prostszych zabiegów leczniczych; pielęgniarka środowiskowa - pielęgniarka, do której obowiązków należy
opieka nad chorymi przebywającymi w domu.
4
Wolontariusz, woluntariusz 1. osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bez wynagrodzenia, zwłaszcza opiekująca się nieuleczalnie chorym i lub niepełnosprawnymi ludźmi; 2. praktykant pracujący bez
wynagrodzenia w celu zaznajomienia się z zawodem; 3. daw. ochotnik w wojsku.
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zawód, polepsza jakość życia jednostkom potrzebującym i przede wszystkim
polega na spokojnej pracy biurowej. Jednakże wśród respondentów więcej
jest opinii, które cechuje negatywne wartościowanie tych profesji.. Można
spotkać wśród nich przekonanie o niskiej skuteczności działania pracownika
socjalnego i asystenta rodziny, a także że oni mało robią, a otrzymują za swoją
pracę stałe i pewne wynagrodzenie (Raport 2014, s. 7-8, 21-22, 32-35, 40-42,
52-53; Szot 2018, s. 86). Z drugiej strony badania ujawniły, że klienci na ogół
darzą poważaniem asystenta rodziny, wskazując na rodzaje uzyskanej od niego pomocy i korzyści z niej płynące. Dysponują oni odpowiednim zasobem
wiedzy dotyczącym jego pracy. Praktyka wskazuje jednak, że zawód ten nie
przez wszystkich klientów bywa doceniany, ponieważ mnóstwo rodzin nie
potrafi w sposób odpowiedni z jego pomocy skorzystać, jak również do wielu
mimo podejmowanych prób działania asystenta po prostu nie docierają (Szot
2018, s. 89-90).
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STRESZCZENIE
Na standardy opieki społecznej znaczny wpływ wywierają wyobrażenia odnoszące się do niej samej oraz zaangażowanych w nią jednostek. Próba polaryzacji na
„złych pracowników socjalnych”, czy „złych asystentów rodziny” i „dobrych klientów”,
bądź odwrotnie wydaje się niemiarodajna, choćby z uwagi na spore uproszczenie,
ujednolicenie, a także konkurencyjny charakter ich obopólnych interakcji. Konieczna
jest reforma systemu pomocy społecznej mająca na celu osiągnięcie spójności między
celami pracy socjalnej a faktycznymi zamierzeniami polityki społecznej. Należy także
uwzględnić wymiar relacji pracy socjalnej do wartości powszechnie uznawanych przez
obywateli.
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, rodzina
SUMMARY
The standards of social welfare are largely influenced by the perceptions
of the welfare and the individuals involved. The attempt to polarize on "bad social
workers" or "bad family assistants" and "good clients", or vice versa, seems to be
unreliable, if only because of the considerable simplification, unification, and competitive nature of their mutual interactions. It is necessary to reform the social assistance
system aimed at achieving coherence between the goals of social work and the actual
intentions of social policy. The dimension of the relationship between social work
and the values generally

recognized by citizens should also be taken into account.
Keywords: social assistance, social worker, family assistant, family
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POJĘCIE SZCZĘŚCIA
W EUROPEJSKIM KRĘGU
KULTUROWYM
THE CONCEPT OF HAPPINESS IN THE EUROPEAN CULTURAL CIRCLE

Wstęp
Kwestia szczęścia jest niezwykle istotnym zagadnieniem, nad którym ludzkość pochyla się od początku swego istnienia. W dzisiejszym świecie ludzie
mają wiele możliwości przekraczania granic czasu i przestrzeni – w relatywnie
krótkim czasie mogą podróżować w odległe zakątki Ziemi, kształcić się, obcować z innymi kulturami. Dzięki Internetowi świat stał się globalną wioską,
w której w ciągu kilku sekund można połączyć się z osobą przebywającą na
drugiej półkuli i w najodleglejszych miejscach na świecie. Mamy coraz nowsze,
lepsze samochody, możemy nabyć rozmaite dobra. Nowoczesna medycyna
pozwala przedłużyć życie oraz w znaczący sposób poprawia jego komfort.
Jednak bardzo często to wszystko, co mamy i możemy mieć w perspektywie bliższego lub dalszego czasu, nie daje nam poczucia szczęścia. Współczesny człowiek zdaje się wciąż tęsknić za czymś. Psychologia zna wiele przypadków na przykład dzieci, które mając wiele – nowe multimedialne zabawki,
dobry sprzęt, telefon, kieszonkowe, które zapewniają im rodzice, wcale nie są
szczęśliwe. Cierpią na brak bliskości najbliższych im osób i niejednokrotnie
zazdroszczą tym dzieciom, które mają lepszą więź z rodzicami, ale być może
mają mniej materialnych rzeczy. Natomiast dzieci, które należą do mniej zamożnej grupy społecznej, często zazdroszczą tym, które mają lepszy status
materialny.
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Wszystko to sprawia, że na każdym z etapów ludzkiego bytowania na
Ziemi, różnie interpretowano pojęcie szczęścia. Było to uzależnione od wielu
czynników, m.in. od kręgu kulturowego, momentu historycznego i innych.
Dla starożytnych filozofów szczęście łączyło się z udanym życiem, do którego
prowadziły: pomyślny los, przyjemne uczucie, wesołe usposobienie, poczucie
pełni i radości, a także błogość.
Jak zauważył XX-wieczny filozof Władysław Tatarkiewicz –
„wyobrażenie szczęścia jako zadowolenia z życia nikomu bodaj nie jest
obce, ale jest nieokreślone: przeciętny człowiek zna je, lecz nie umie
przekształcić w jasne pojęcie; musieli nad tym trudzić się filozofowie,
a i oni nie potrafili uczynić tego od razu” Tatarkiewicz, 2003, s. 23).

To wskazuje na relatywnie szeroki zakres definiowania szczęścia i zwraca
uwagę na trudność związaną z próbą określenia czym ono jest.
Według Vittorio Luigi Castellazzi:
„terminem „szczęście” w starożytnej Grecji określano pojęciem „eutichia” (od: „eu” – „dobry” i „tiche” – „los”), który był pojęciem przedfilozoficznym. Pojmowanie szczęścia oznaczało tutaj korzystny zbieg
okoliczności, a więc coś przypadkowego i niezależnego od jednostki.
W starożytnym słowniku funkcjonował też termin „makarios” (od
„makarios” – „szczęśliwy”), który dotyczył szczęścia bogów, w którym
partycypował człowieka. Największym szczęściem było tu dostąpienie
człowieka do szczęśliwej egzystencji bogów. Najbardziej ogólne znaczenie miał termin „euesto” (od „eu” – „dobry” i „esto” – „stan”)”
(Castellazzi, 2004, s. 15).

Dla Demokryta – jednego z pierwszych miłośników mądrości, szczęście
oznaczało dobry stan duszy, oparty na wewnętrznej harmonii. Arystoteles zaś
utożsamiał je z określeniem – „aby dobrze żyć i dobrze się mieć” (Arystoteles,
2007, s. 20). Starogrecka „eudajmonia” łączyła szczęście z posiadaniem najwyższych dóbr, które może osiągnąć człowiek.
W późniejszych latach jeden z ojców Kościoła – Święty Augustyn, utożsamiał szczęście z posiadaniem tego, czego człowiek pragnie, o ile nie jest to
nic złego. Można więc mówić o połączeniu definicji szczęścia, a więc czegoś
pozytywnego z terminem zła, nacechowanego negatywnym pierwiastkiem.
Kolejne wieki wiązały się z nowymi definicjami terminu. John Locke,
którego życia i działalność przypadały na XVII wiek, szczęście utożsamiał
z zadowoleniem z życia i pojmował je jako czerpanie intensywnych przyjemności (Locke, 1955, t.1, s. 21). W odpowiedzi Gottfried Wilhelm Leibniz
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zanegował powyższą myśl. Według niego nie można utożsamiać szczęścia
z przyjemnością, „również tą bardzo intensywną” (Leibniz, 2001, s. 41).
Warto podkreślić, że próbą odnalezienia definicji szczęścia nie zajmowali
się wyłącznie filozofowie. Prawa do poszukiwania znaczenia tego pojęcia nie
można odmówić także innym myślicielom reprezentującym pozostałe dziedziny humanistyczne. O szczęściu również śpiewano piosenki, pisano sztuki
teatralne i scenariusze filmowe. Szczęście więc było i jest wielopłaszczyznowe
i wszechobecne. To zdaje się być jedynym pewnikiem, ponieważ sama definicja szczęścia, choć wielokrotnie analizowana, wciąż jest niejednoznaczna,
ponieważ każda jednostka lub społeczność ma prawo interpretować ją według
swoich kryteriów. Jedni łączą je z pierwiastkiem hedonistycznym, cielesnym,
inni – z tym, co moralne. Tatarkiewicz napisał:
„różne pojęcia szczęścia mają tyle wspólnego, że wszystkie oznaczają
coś dodatniego, cennego. Niemniej różnią się między sobą (…). Dwa
z nich są rozpowszechnione w mowie potocznej: jedno ma charakter
przedmiotowy, drugie zaś podmiotowy. W pierwszym znaczeniu „szczęście” oznacza wybitnie dodatnie wydarzenia, które kogoś spotykają,
w drugim wybitnie dodatnie przeżycia” (Tatarkiewicz, 2003, s.15).

Współczesna próba definiowania szczęścia
O tym, jak bardzo współczesny człowiek poszukuje szczęścia, może
świadczyć np. różnorodność i wielość jego znaczeń umiejscowionych
w jednej z najpopularniejszych internetowych wyszukiwarek. Google − jedna
z najbardziej popularnych wyszukiwarek internetowych po wpisaniu terminu
„happiness” odnajduje ponad 167 milionów wyników.
W Słowniku języka polskiego wydanego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, wspomniany wyraz przyjmuje trzy znaczenia, określane jako:
„1. pomyślny los, pomyślność, powodzenie; 2. uczucie zadowolenia,
upojenia, radości; szczęśliwość; to wszystko, co wywołuje ten stan;
3. zbieg, splot pomyślnych okoliczności, szczęśliwe zrządzenie losu, pomyślny traf, przypadek”. (Szymczak, 1994, s. 115).

Również w innych językach, niż język polski ich użytkownicy mają trudność ze zdefiniowaniem tego, co może się kryć pod pojęciem „szczęścia”. Tak
jest np. w języku rosyjskim. Według Lidii Bartoszewicz jest to:
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„1. stan całkowitego zadowolenia z życia, uczucie głębokiego upojenia
i radości, doświadczane przez kogokolwiek oraz zewnętrzne okazanie tego uczucia; 2. sukces, powodzenie; 3. dobrze, pomyślnie udało
się komuś, pomyślnie zakończyło się dla kogoś; 4. dola, los. W mentalności Rosjan występuje specyficzny stosunek do szczęścia jako stanu
osobowości. Unika się więc pytania: „Co to jest szczęście?”, na rzecz:
„Co odczuwa człowiek szczęśliwy?” (Bartoszewicz, 2005, s.103).

W języku angielskim pojęcie „szczęścia”, tłumaczy się dwojako – w tłumaczeniu na język polski „luck” oznacza „szczęśliwy traf”, a „happiness” jest
pojmowane jako stan ducha. Jednocześnie funkcjonuje termin „fortune”,
który w zależności od kontekstu, jest tłumaczony nie tylko jako „powodzenie”, ale także jest tożsamy z terminem „majątek”, a więc z czymś, co oznacza
bogactwo, wielość czegoś pozytywnego (por. Pawlak, 2005, s. 81).
Od czego zależy szczęście
W zależności m.in. od kręgu kulturowego, religii, doświadczenia
życiowego jednostka różnie upatruje genezy szczęścia. Z jednej strony przychylne wydarzenia mogą być dziełem przypadku, zrządzenia losu, ale z drugiej strony można je uzyskać także dzięki na przykład: pieniądzom, władzy
czy szeroko rozumianemu sukcesowi. Trudno jednak mówić o jednoznacznej recepcie na szczęście. Równocześnie to, co dla jednej osoby jest synonimem szczęścia, dla innej może oznaczać coś zwyczajnego, codziennego lub
negatywnego.
Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w 2010 roku, które dotyczyły m.in. poczucia szczęścia Polaków,
wynika, że 31 procent respondentów sądzi, że „są szczęśliwi”, następnie
17 procent określa siebie mianem „pechowców”. Ponad połowa (52 procent)
badanych nie miało zdania na ten temat. Jak wynika z analizy danych statystycznych, informacja ta i dane na przestrzeni kilkunastu lat nie ulegały
znaczącym wahaniom. Jak dalej wynika z badań CBOS, za największych szczęściarzy uważają się osoby z wyższym wykształceniem (54 procent osób
z grupy „szczęśliwych”), później jednostki żyjące w dobrych warunkach materialnych (50 procent). Wśród „pechowców” dominują jednostki z dwóch najliczniejszych grup – rencistów i bezrobotnych. To wiąże się przede wszystkim
z ograniczoną możliwością zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, zaliczanych
do podstawowych potrzeb niższego rzędu. Bez ich zaspokojenia nie można
starać się w pełni o zaspokojenie tzw. potrzeb wyższych.(por. CBOS, 2013).
110

POJĘCIE SZCZĘŚCIA W EUROPEJSKIM KRĘGU KULTUROWYM

Interesujących danych dotyczących wielopłaszczyznowej interpretacji
pojęcia szczęścia dostarczają również różnorodne fora internetowe. Kilka lat
temu na jednym z forów internetowych zadałam pytanie dotyczące pojmowania terminu szczęścia. Do najciekawszych wypowiedzi należała wypowiedź:
„Moim zdaniem brak szczęścia wynika z dwóch przyczyn: Obiektywnej
− Człowiek podlega prawom przyrody nie pozwalającym wystarczająco
efektywnie zaspokajać jego potrzeb. Życie to ciągłe mozolne odwracanie entropii . Jeśli kogoś to cieszy to jest szczęśliwy. Jeśli ktoś poczuje
się tym zmęczony to odbiera życie jako torturę. Subiektywnej − Człowiek pragnie tego czego nie ma. Jeśli coś osiągnie euforia nazywana szczęściem trwa tylko chwilę. Ekscytacja mija i człowiek wyznacza sobie
kolejny cel” (Forum, 2013).

Inny użytkownik napisał:
„Ludzie są nieszczęśliwi bo sami tego chcą. Nie potrafią spojrzeć na swoje
życie przez bardziej kolorowy pryzmat. Życie jest tylko życiem...wszędzie
i każdemu zdarzają się mniejsze lub większe nieszczęścia. Problem polega na tym, że jedni to akceptują i żyją dalej opierając się na małych
szczęściach, drudzy z kolei nie potrafią przyjąć swoich nieszczęść do
wiadomości twierdząc, że cały świat sprzymierzył się przeciwko nim.
Ludzie sami stwarzają sobie problemy, sami są odpowiedzialni za swoją
egzystencję i po części za swoje nieszczęścia” (Forum, 2013).

Czym jest brak szczęścia
Problem nienasycenia oraz braku szczęścia jest niezależny od wieku jednostki. Na przestrzeni stuleci i dziesięcioleci można było zaobserwować zmieniające się potrzeby jednostki, oczekiwania wobec niej.
Współczesny człowiek zdaje się brać udział w wyścigu o laur bycia najlepszym, pierwszym i najważniejszym. Rywalizacja jest obecna już od najmłodszych, przedszkolnych lat. Osoby słabsze, które posiadają mniej są postrzegane
jako słabsze, mniej atrakcyjne. Oprócz tego w społeczeństwach funkcjonują
negatywne zjawiska, które pewnym jednostkom lub grupom społecznym
przynoszą szczęście. Są to np. korupcja czy nepotyzm, uniemożliwiająca równy start i późniejsze funkcjonowanie w otoczeniu.
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Małe szczęście
Na przestrzeni wieków myśliciele zastanawiali się nad proporcjami między „być” a „mieć”. W codziennym zabieganiu nietrudno pominąć z pozoru
błahe rzeczy, które w konsekwencji sprawiają, że człowiek może być szczęśliwy. Jednym z wydarzeń, które umożliwiło redefinicję systemu wartości i tego,
co jest ważne dla człowieka, miało miejsce wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. W jednej chwili życie wielu osób uległo diametralnej i nagłej zmianie.
Ludzie zaczęli doceniać z pozoru drobne rzeczy, które wraz z pojawieniem
się groźnej choroby były utrudnione lub niemożliwe. Wiele osób doceniło
zdrowie, którym wcześniej bezrefleksyjnie się cieszyli. Chorzy na Covid-19
zamknięci w szpitalu niejednokrotnie marzyli o możliwości zaczerpnięcia powietrza pełną piersią. Inni zamknięci na kwarantannie pragnęli wyjść z mieszkania choćby na krótki spacer. Przed wybuchem pandemii koronawirusa były
to tak podstawowe czynności, nad którymi większość osób nie zastanawiała
się. Można więc zauważyć, że szczególnie wtedy doszło do docenienia tego, co
ulega zatraceniu.
Jak zauważyła psycholog Ewa Woydyłło:
„poczucie szczęścia jest bowiem zjawiskiem subiektywnym, ono prawie w ogóle nie opiera się na wskaźnikach obiektywnych, dających się
policzyć, zmierzyć liczbą dóbr czy zer na koncie, tytułów naukowych
etc…. Z badań, które jakiś czas temu przeprowadzono, rzeczywiście
wynika, że subiektywne poczucie szczęścia Polaków zmalało wraz
ze wzrostem standardu życia. Szczęście to − patrząc matematycznie
− wypadkowa wielu wektorów. Najważniejsze z nich mają charakter
emocjonalny, a nie materialny. Czy to nie znamienne, że tylu bogatych
i sławnych ludzi ucieka od swojego życia w alkohol, narkotyki, a nawet
popełnia samobójstwo. Weźmy taką Marylin Monroe − świat kładł
się u jej stóp, a ona nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie
o sens życia. Jeśli więc chcemy mówić o szczęściu, musimy wziąć na
warsztat życie emocjonalne człowieka, czyli uczucia. To one tworzą
przestrzeń dla szczęścia, albo tę przestrzeń dla szczęścia zamykają”
(Jabłońska, Gawryś, 2013).

Z drugiej więc strony nadmierne oczekiwania jednostki wikłają ją
w pułapkę postępu – człowiek chciałby mieć coraz więcej różnego rodzaju
dóbr, zapominając przy tym, że do wielu, zwłaszcza dobrych rzeczy szybko
można przywyknąć. Nawet duży sukces z czasem powszednieje, nie mówiąc
o drobniejszych kwestiach życiowych. Może więc dojść do sytuacji, że bardzo dobry samochód będzie cieszył tak samo, jak dawniej rower, gdy jego
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właściciel miał kilka lub kilkanaście lat. Warto podkreślić, że aby kupić samochód, trzeba zdobyć więcej środków.
Już wiele stuleci temu asceci postulowali, że po niewielkim treningu, jakim jest odzwyczajanie się od wielu rzeczy dostępnych na co dzień, nawet
najmniej skomplikowany posiłek daje tyle przyjemności, ile wcześniej wykwintna uczta.
W tym miejscu należy zauważyć, że funkcjonujemy w świecie, w którym
takie zjawiska jak: brzydota, starość, śmierć, porażka bywają przemilczane
i spychane na margines społeczeństwa. Z jednej strony ludzie żyją coraz dłużej,
ale współczesna medycyna nie znalazła recepty na to wiele ułomności. Domy
pomocy społecznej domy starców, czy prywatne domy, w których żyją ciężko
chorzy ludzie, nierzadko obłożnie chorzy, nie ma cieszących oko widoków,
brakuje atrakcyjnych zapachów, nie ma takiej radości, jaką mają przeciętni
ludzie. Jednak jak zauważył W. Tatarkiewicz:
„życie nawet najpomyślniejsze ma swoje braki. A braki te nie tylko są
w życiu nieuniknione, ale są nawet potrzebne, by podnieść jego wartość: cierpienia potrzebne są nieraz dla poznania potem przyjemności,
bez głodu nie doznawałoby się równie silnie przyjemności jedzenia,
a bez walki przyjemności zwycięstwa” (Tatarkiewicz, 2003, s. 32).

Niezależnie od stulecia, w którym żyli ludzie, można było zaobserwować
zjawisko nadmiernego rozwodzenia się przeszłością lub uciekanie w odległą,
niezgłębioną przyszłość. Taka postawa zmierza do przysłonięcia tego, co dzieje się w teraźniejszości. Taki człowiek nie potrafi w pełni budować swojej
codzienności, nie potrafi się nią cieszyć, ponieważ tęskni za czymś, czego już
lub jeszcze nie ma. To w konsekwencji może wiązać się z licznymi konsekwencjami, frustracją i może być przyczyną różnorodnych zaburzeń. Nie funkcjonując w teraźniejszości, człowiek nie będzie w stanie w pełni zbudować
swojego szczęścia.
Jak podkreśliła Woydyłło:
„Kiedy mówimy o szczęściu, to trzeba sobie uświadomić, że jest ono
ucieleśnieniem dojrzałości emocjonalnej. Jeśli jej brak, to do szczęścia
strasznie daleka droga. Bywają ludzie obrażeni na życie − skarżą się,
że ich szczęście ominęło, owszem, dostrzegają je czasem u innych, ale
nigdy u siebie. A szczęście to postawa ku życiu. Albo człowiek do tego
dorasta, albo nie dorasta. To jednak zależy już od nas samych. Szczęście rodzi się z pracy nad sobą. To jest trening taki sam, jak trening
mięśni – jeżeli będziemy je odpowiednio ćwiczyć, to one będą nam
służyć, w przeciwnym razie ulegają atrofii. Uczenie się szczęścia (…)
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polega na rozwoju emocjonalnym i duchowym. A taki rozwój dostępny jest nie tylko nielicznym osobom wtajemniczonym, ale każdemu
z nas” (Jabłońska, Gawryś, 2013).

Podsumowanie
Już od zarania dziejów ludzie dążyli do szczęścia. Szczęścia, którego niejednokrotnie nie potrafili zdefiniować. Jego pojmowanie było uzależnione od
wielu czynników, takich jak np.: krąg kulturowy, wiek, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, posiadanie rodziny i inne. Jednak mimo wysiłków
myślicieli z szeroko pojętej humanistyki i nauk społecznych, wciąż nie ma
jednej, ostatecznej i powszechnie funkcjonującej definicji szczęścia. Liczne
poszukiwania wskazują na jego połączenie z relatywizmem, czyli indywidualnym postrzeganiem tego, czym jest szczęście.
W życiu jednostki co jakiś czas zdarzają się sytuacje, które mobilizują
ją do próby refleksji nad pojęciem szczęścia czy stanowią próbę redefinicji
jego oglądu. Mogą to być np. nieuleczalna choroba swoja lub kogoś bliskiego,
śmierć ważnej osoby, utrata czegoś, co było istotnym elementem życia lub
globalne wydarzenia w postaci ogólnoświatowej pandemii ograniczającej dotychczasowy styl funkcjonowania.
Tempo współczesnego świata nie skłania do głębszej refleksji. Jednostka
nie ma na nią czasu lub przestaje czuć taką potrzebę; a jednocześnie cierpi na
brak czegoś, co pozwoliłoby jej na jednoznaczne i pewne określenie siebie
mianem szczęśliwego człowieka. Ciągła konieczność bycia dostępnym, nie
pozwala człowiekowi odpocząć.
W poszukiwaniu osobistego szczęścia warto kierować się zasadą Immanuela Kanta: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem” (Kant, 2013). To ważne,
ponieważ stosując się do kantowskiej dyrektywy i szukając własnej drogi do
szczęścia, nie narusza się granic dobra drugiego człowieka.
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STRESZCZENIE
Nad pojęciem szczęścia zastanawiało się wielu myślicieli. Na przestrzeni wieków powstało wiele definicji szczęścia. Tworzyli ją m.in.: filozofowie, językoznawcy,
socjologowie czy psychologowie. Jednak mimo licznych prób nie udało się stworzyć
jednej, powszechnie obowiązującej definicji szczęścia. To, co dla jednej osoby będzie
wiązało się ze szczęściem, dla innej będzie zwyczajnym elementem funkcjonowania
lub nawet czymś negatywnym. To pozwala łączyć pojęcie szczęścia z relatywizmem.
Artykuł stanowi próbę interpretacji kwestii związanych z wielopłaszczyznowym pojmowaniem szczęścia.
Słowa kluczowe: szczęście, człowiek, filozofia, definicja, pojęcie
SUMMARY
Many thinkers have wondered about the concept of happiness. Over the
centuries, many definitions of happiness have developed. It was created, among
others, by philosophers, linguists, sociologists and psychologists. However, despite
numerous attempts, it has not been possible to create a single, universally applicable
definition of happiness. What for one person will be associated with happiness, for
another will be an ordinary element of functioning or even something negative. This
allows us to combine the concept of happiness with relativism. The article is an attempt to interpret the issues related to the multifaceted understanding of happiness.
Keywords: happiness, man, philosophy, definition, concept
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ARKADIUSZ DERDA
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

POMNIK JANA PAWŁA II JAKO MIEJSCE PAMIĘCI
MONUMENT OF JOHN PAUL II AS A MEMORIAL SITE

Nie ulega wątpliwości, że wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża,
zarządcę Stolicy Piotrowej dnia 16 października 1978 roku przyniósł dla Polski i jej mieszkańców wiele pozytywnych zmian. Istotnym wyznacznikiem
pontyfikatu Jana Pawła II były liczne pielgrzymki do wielu państw całego
świata. Z tego powodu bardzo często nazywany był on papieżem-pielgrzymem.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty, aż 3 dni spędził
w Częstochowie na Jasnej Górze (4–6 czerwca 1979 roku). W poniedziałek,
4 czerwca 1979 r. papież przybył helikopterem do miasta. Powitany został
przez: metropolitę krakowskiego, biskupa częstochowskiego oraz generała
i przeora zakonu paulinów. Z lotniska, przejeżdżając otwartym samochodem
przez miasto, Jan Paweł II przybył na Jasną Górę. Ojciec Święty odprawił
pontyfikalną mszę świętą, w czasie której wygłosił homilię, po czym odnowił
Akt Oddania Narodu Polskiego Najświętszej Marii Pannie, dokonany po raz
pierwszy przez Prymasa Polski 3 maja 1966 r. w czasie obchodów milenijnych.
We mszy uczestniczyły setki tysięcy wiernych zgromadzonych u stóp Jasnej
Góry.
We wtorek, 5 czerwca przy ołtarzu na jasnogórskich wałach Ojciec
Święty odprawił msze święte. W ten dzień na Jasnej Górze rozpoczęły się
pod przewodnictwem prymasa Polski obrady 169. Konferencji Plenarnej
Episkopatu Polski z udziałem papieża. W czasie obrad Jan Paweł II wygłosił
przemówienie na temat miejsca i roli Kościoła w Polsce i we współczesnym
świecie. W ciągu dnia Jan Paweł II spotkał się z członkami Rady Naukowej
Episkopatu, Wieczorem Ojciec Święty wysłuchał koncertu pieśni kościelnych
w wykonaniu chóru kleryków.
Dnia 6 czerwca 1979 roku Jan Paweł II też odprawił Mszę święte, odbyły
się spotkania Ojca Świętego z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym,
chorymi i inwalidami, a także z profesorami i studentami. Symbolicznym wydarzeniem dla miasta było spotkanie Jana Pawła II z mieszkańcami na dzisiejszym Placu Daszyńskiego .
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Zdjęcie 1. Pomnik Jana Pawła II na Placu Daszyńskiego w Częstochowie, źródło:
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-4230 dostęp: 1 III 2021 r.

To właśnie w tym miejscu 12 października 2008 roku, odbyło się odsłonięcie monumentu, który upamiętnia wizytę Papieża w Częstochowie . Uroczystemu odsłonięciu rzeźby asystowali: prezydent miasta Tadeusz Wrona,
metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak oraz autor dzieła prof. Jan
Kucz. Ponad dwumetrowy pomnik wykonany został z brązu i przedstawia
papieża Jana Pawła II jako pielgrzyma idącego na Jasną Górę. Przed rzeźbą
postawiony został krzyż, będący rodzajem bramy dla przybywających do Częstochowy pątników . Miejsce w którym ulokowano pomnik stało się swojego rodzaju miejscem pamięci uwieczniającym postać Jana Pawła II oraz jego
pontyfikat - termin ten możemy rozumieć jako nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego.
Bibliografia
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Jan Paweł II idący na Jasną Górę
2008 Jan Paweł II idący na Jasną Górę,, http://www.jasnagora.com/
wydarzenie-4230.
Papież tu był … i to już 30 lat temu!
2009 Papież tu był … i to już 30 lat temu! , http://www.jasnagora.com/
wydarzenie-4785.
STRESZCZENIE
Radykalne zmiany spowodowane wyborem kardynała Karola Wojtyły na
Ojca Świętego przyniosły dla mieszkańców Polski wiele wartościowych zmian. Ważnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki oraz spotkania z wiernymi. W pracy zaprezentowano przebieg wizyty Ojca Świętego w Częstochowie podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski. Tekst przedstawia również okoliczności odsłonięcia
monumentu, który upamiętnia postać Jana Pawła II oraz jego pontyfikat.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, pomnik, miejsce pamięci
SUMMARY
Radical changes caused by the election of Cardinal Karol Wojtyła as the
Holy Father brought many valuable changes for the inhabitants of Poland. Pilgrimages and meetings with the faithful were an important element of the pontificate of
John Paul II. The work presents the course of the Holy Father's visit to Częstochowa
during the first pilgrimage to Poland. The text also presents the circumstances of
the unveiling of the monument commemorating the figure of John Paul II and his
pontificate.
Keywords: John Paul II, monument, memorial site.
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JANUSZ KAWA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

REFLEKSJA NAD ZJAWISKAMI NARÓD, PATRIOTYZM W NAUCZANIU
ŚW. JANA PAWŁA II
REFLECTION ON PHENOMENA - THE NATION,
PATRIOTISM IN THE TEACHING OF ST. JOHN PAUL II

Ojciec Święty Jan Pawła II jest autorem jego ostatniej książki pod tytułem
Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, która została opublikowana w Krakowie w 2005 roku nakładem Wydawnictwa „Znak”.
Jana Pawła II biskup Rzymu rodem z Polski na kartach przywołanej
książki pt. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci snuje osobistą
refleksję:
Powołany na Stolicę Piotrową, czułem szczególną potrzebę przekazania tych
rodzimych do- świadczeń, które z pewnością należą do skarbca Kościoła powszechnego (Jan Paweł II, 2005 s. 14)
Pamięć i tożsamość jest to zbiór filozoficznych i historycznych refleksji
ojca świętego na temat takich pojęć, które dotyczą współczesnego człowieka jak: naród, kultura, patriotyzm, ojczyzna, totaitaryzmy XX wieku, wolność, odpowiedzialność, miłość, prawa człowieka, in- tegracja europejska, demokracja
czy odkupienie. Jest ona wynikiem rozmów, które została przeprowadzone
przez papieża w 1993 roku w Castel Gandolfo, z dwoma polskimi uczonymi: profesorem Krzysztofem Michalskim i księdzem profesorem Józefem
Tischnerem. Na kartach Pamięć i tożsamość Ojciec Święty dokonał przeglądu
różnych aspektów dzisiejszej rzeczywistości, które mają wpływ na współczesnego człowieka. Papież Jan Paweł II podjął refleksję nad obecnymi zjawiskami
w świetle minionych dziejów, w których usiłował odnaleźć korzenie tego, co teraz
dokonuje się w świecie, aby dać współczesnym, poszczególnym osobom i całym ludom, możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do pamięci, żywego
poczucia własnej tożsamości (Od redakcji, [w:] Jan Paweł II, 2005, s. 7).
Papież na kartach książki Pamięć i tożsamość, nawiązując do przywołanej
homilii w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa w Warszawie
(Jan Paweł II, 2012, s. 20–25), dopytuje:
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Czy można oddzielić Go od dziejów jakiegokolwiek narodu? Czy można
oddzielić Go od dziejów Europy? To przecież w Nim wszystkie narody i ludzkość
cała mogą przekroczyć próg nadziei! (Jan Paweł II, 2012, s. 24).
Jan Paweł II w swoim nauczaniu podczas pontyfikatu zwracał uwage
na znaczeni, narodu, patriotyzmu we współczesnym świecie. Nawiązując do
przesłania zawartego w książce pt. Pamięć i tożsamość, należy zwrócić uwagę
w jaki sposób Jan Paweł II definiował naród. Według którego człowiek powinien kierować się w postawie patriotyzmu. Wedle opinii Papieża Polaka to:
Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę
w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Katolicka nauka społeczna uwa- ża zarówno rodzinę, jak
i naród za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy.
Niczym innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. Nie
można na przykład zastąpić narodu państwem, chociaż naród z natury
pragnie zaistnieć jako państwo, czego dowodzą dzieje poszczególnych
narodów europejskich i Polska historia (Jan Paweł II. 2005,s. 74–75).

Bibliografia
Jan Paweł II
2005 Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków.
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STRESZCZENIE
Ojciec Święty podczas swojego pontyfikatu i ilcznie wygłoszonych homiliach głoszących słowo Boże nawiązywał o dbałości o przynależnośc narodową i z pietymem kultywowanie dorobku przodków poprzez swoje postepowanie i patriotyzm.
Dla Papieża Polaka naród i patriotyzm zawsze oznaczał dbałość o wartości w duchu
chrześcijańskim na rzecz lepszego i godnego zycia oraz dbanie o swoje korzenie i
pochodzzenie.
Słowa kluczowe: Papież, Ojciec Święty, człowiek, naród , patriotyzm
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SUMMARY
During his pontificate and numerous homilies proclaiming the word of
God, the Holy Father referred to care for national belonging and to cultivate the
achievements of his ancestors through his conduct and patriotism. For the Polish
Pope, nation and patriotism have always meant caring for values in the Christian
spirit for a better and dignified life, as well as caring for one's roots and origin.
Keywords: Pope, Holy Father, human, nation, patriotism
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YURII PETRYK
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

UPAMIĘTNIENIE JANA PAWŁA II NA JASNEJ GÓRZE
COMMEMORATION OF JOHN PAUL II ON JASNA GÓRA

Chyba wszyscy się zgodzą, że postać Papieża Jana Pawła II odgrywa
ważną rolę w historii Polski oraz całego świata. Jasna Góra w Częstochowie, która jest jednym z religijnych centrów Europy, też pamięta o Papieżu,
pochodzącym z Polski.
Żadne sanktuarium maryjne nie może się poszczycić taką ilością darów
wotywnych i taką życzliwością, jakiej doświadczyła Jasna Góra od Jana Pawła
II w okresie jego pontyfikatu . Na Jasnej Górze, przede wszystkim, znajdują
się takie dary Jana Pawła II jak: pozłacane kielichy, bogato zdobione mszały,
biała sutanna papieska, piuska z autografem, płaskorzeźby, cenne obrazy –
w tym portrety Jana Pawła II, srebrna mitra, pastorał, liczne dokumenty
z własnoręcznymi podpisami papieża – w sumie około 50 pamiątek .
Także był tutaj duży złoty medalik z Matką Bożą z Guadalupe, świeca
paschalna z rzymskiego sanktuarium maryjnego Ocalenia Ludu Rzymskiego,
złoty ornat gotycki z herbem papieskim oraz seria medali i znaczków watykańskich, figura Matki Bożej wyrzeźbiona w kości słoniowej, rower drużyny
kolarskiej, złote serce z napisem Totus Tuus, jakie papież otrzymał z Portugalii, a także jego papieski pastorał. Ponadto obecne są też herby pasterzy
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mediolańskich. Wśród wotów znalazły się jeszcze kielichy mszalne, różańce
z bursztynu i złota, złota gałązka i jeszcze inne dary. Świadczą one o wielkiej
miłości św. Jana Pawła do Jasnogórskiej Królowej Polski i niezwykłym przywiązaniu do tego miejsca, które jest Sercem Narodu .
Niezwykłym i wstrząsającym wotum pozostawionym przez bł. Papieża
Jana Pawła to eksponowany w specjalnej kasecie na ołtarzu Matki Boskiej
jego pas od sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu na Placu
św. Piotra 13 maja 1981 r. Ponadto, po prawej stronie od obrazu znajduje
się Złota Róża i złote wotum w kształcie serca z napisem „ TOTUS TUUS”
przekazane przez Ojca Świętego Jana Pawłą II w 1979 i 1982 r. W skarbcu
znajduje się też kielich hiszpański z 1990 r., będący wotywnym darem Ojca
Świętego Jana Pawła II złożonym 16 sierpnia 1991 w kaplicy Matki Bożej na
Jasnej Górze.
W maju 2004 roku o. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry w latach
2002–2005 stwierdził: «Dary Ojca Świętego pokazują, jak Jan Paweł II kocha
Matkę Najświętszą i Jasną Górę. Natomiast o. Jan Golonka w tym samym
roku pod czas przygotowania nowej ekspozycji poświęconej Janowi Pawłowi
wspominał: «Ojciec Święty będąc sześciokrotnie na Jasnej Górze przekazywał
wiele darów dla sanktuarium. Złota róża zawieszona w Kaplicy przy obrazie
Matki Bożej, odznaka watykańska, złote serce. Teraz chcieliśmy pokazać inne
cenne pamiątki, które Ojciec Święty ofiarował Jasnej Górze, np. dwie cegły
– jedna z drzwi wielkiego jubileuszu Roku Świętego 2000 i druga – z Roku
Odkupienia z kościoła Santa Maria Magiore. A ostatnio w marcu Jan Paweł II
znów przekazał w Watykanie swoje dary dla naszego sanktuarium» .
Ciekawe jest, że obecna brama św. Jana Pawła II, pierwotnie zwana była
wjazdową. Brama ta zmieniła nazwę w 1987 po ozdobieniu jej papieskim
herbem i mottem Totus Tuus .
Na bastionie Świętej Trójcy znajduje się pomnik św. Jana Pawła II
i mierzy 4,3 m (bez cokołu). Autorem tego pomnika z brązu jest Władysław
Dudek, a fundatorami małżeństwo Gołąb ze Stanów Zjednoczonych. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 26 sierpnia 1999 – w uroczystość Matki
Boskiej Częstochowskiej, z udziałem Episkopatu Polski. Monument przedstawia stojącego papieża w sutannie, z piuską w lewej ręce, wyciągającego
prawą dłoń w geście pozdrawiania. Cokół okryty jest płytami z czerwonego marmuru. Na każdej z nich – oprócz frontalnej z herbem papieskim,
zamocowane są dodatkowo płyty z brązu, w których wyryte zostały napisy. Przy Jasnej Górze działa hotel Dom Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II
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(ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1), posiadający 660 miejsc noclegowych,
przyjmujący gości przez cały rok.
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STRESZCZENIE
Papież Jan Paweł II to niezwykła i wyjątkowa postać w polskiej i powszechnej historii. W związku z tym odgrywa on ważną rolę przede wszystkim dla swojej
Ojczyzny. W Polsce znajduje się jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa –
Jasna Góra w Częstochowie. Jan Paweł II przyjeżdżał do Częstochowy, odprawiał
tutaj Msze Święte, a także przekazywał wiele darów dla świątyni. Celem eseju będzie
przedstawienie tego, co Jasna Góra dostała od Papieża i posiada w dzisiejszym czasie. Istotną częścią będzie skupienie się na darach, znajdujących się w sanktuarium,
oraz zwrócenie uwagi na upamiętnienie Jana Pawła II na Jasnej Górze przez te dary,
pomnik Papieża, bramę i hotel nazwane na jego cześć. Esej ma pokazać, że świadczą
te fakty o wielkiej miłości św. Jana Pawła do świątyni oraz o związku między Papieżem i Jasną Górą. Temat zostanie omówiony na podstawie dzieła autorstwa Jerzego
Tomzińskiego i Jana Golonki «Jasna Góra. Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej
– przewodnik». W opracowaniu znajdą się również odniesienia do innych źródeł,
w których wspomina się o niniejszym temacie.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Polska, Częstochowa, historia
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SUMMARY
Pope John Paul II is an extraordinary and exceptional figure in Polish and
world history. Therefore, he plays an important role primarily for his homeland. In
Poland, there is one of the most outstanding centres of Christianity – Jasna Góra in
Częstochowa. John Paul II visited Częstochowa, celebrated Holy Masses here, and
also gave many gifts to the temple. The aim of the paper is to present what Jasna Góra
got from the Pope and what it has today. An important part will be focusing on the
gifts in the sanctuary, and paying attention to the commemoration of John Paul II at
Jasna Góra by these gifts, a monument to the Pope, a gate and a hotel named in his
honor. The essay is to show that these facts testify to great love of St. John Paul to
the temple and about the relationship between the Pope and Jasna Góra. The topic
will be discussed on the basis of the work by Jerzy Tomziński and Jan Golonka «Jasna
Góra. Sanctuary of Our Lady of Jasna Góra – a guidebook». The study will also include references to other sources that mention this topic.
Keywords: John Paul II, Poland, Częstochowa, history
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TOŻSAMOŚĆ NARODU WEDŁUG
NAUCZANIA JANA PAWŁA II
NATIONAL IDENTITY ACCORDING TO TEACHING JOHN PAUL II

Jan Paweł II nawiązał podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
do chrześcijańskiego dziedzictwa tożsamości religijnej. W homilii wygłoszonej na warszawskim placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku, która na stałe
zapisała się na kartach historii, powiedział m.in.:
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. […] I dlatego
Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek
miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski –
przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez
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tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dzieja- mi
ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie.

Na placu Zwycięstwa papież Jan Paweł II opowiedział się, że nie można
odłączyć Chrystusa od dziejów narodu polskiego. Należy zaznaczyć, że od
symbolicznego aktu chrztu Polski z 966 roku minęło wiele wieków. Przez
niemal już 1050 lat dzieje i życie Polaków związane są z chrześcijaństwem.
W słowach przywołanej homilii głoszonej przez Jana Pawła II można też dopatrzeć się elementów definicji narodu. Papież Polak tak pojmował i rozumiał
definicje narodu:
Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego
człowieka w tym naro- dzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć
człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów
duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu
polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko
stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa.

Właśnie w tej pamiętnej homilii Jan Paweł II w pośredni sposób zaznaczył, że jako namiestnik Chrystusowy pragnie aktywnie włączyć się w historię,
przy tym naród, z którego on – z „niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności”
– został wezwany na następcę świętego Piotra, ma do spełnienia misję historyczną. W kontekście wyboru Polaka na papieża zapytał:
Czyż przeto […] nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się
w naszych czasach zie- mią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa?
[…] że właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa? […] Jakżeż ogromne z tego rodzą się
zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę dorastamy?.

„Każdy naród żyje dziełami swojej kultury” – tym zwięzłym, ale i dobitnym zdaniem papież potwierdza tezę o kształtowaniu tożsamości narodu poprzez kulturę, wyrażoną 2 czerwca 1980 roku w Paryżu, w siedzibie UNESCO:
Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa,
ale nade wszystko wła- śnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla
kultury”. I dlatego właśnie jest ona tym znamie- nitym wychowawcą
ku temu, aby „bardziej być” we wspólnocie, która ma dłuższą historię
niż człowiek i jego rodzina. […] Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświad- czenia dziejów, którego wielokrotnie
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sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą.
Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji
własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania
jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura,
która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.
I dlatego też to, co tutaj mówię o prawach narodu wyrosłych z podwalin
kultury i zmierzających ku przyszłości, nie jest echem żadnego „nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia
i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta
zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek.

Bibliografia
Jan Paweł II
2012 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, 2.06.1979, [w:] tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie,
Kraków.

STRESZCZENIE
Papież Jan Paweł II podczas homili w czasie trwania Mysz św.na placu Zwycięstwa w 1979r. zwracał się do wiernych zebranych aby dbali o siebie o zwoje domostwa, naród i tozsamość. Według Jan Paweł II opowiedział się, że nie można odłączyć
Chrystusa od dziejów narodu polskiego. Zaznaczył, że Chrystus był i jest obecny
w zyciu każdego Polaka. W siedzibie UNESCO wyraził Jan Paweł II w dniu 2 czerwca
1980 roku w Paryżu zwięzłe, ale i dobitne stwierdzenie potwierdzajace tezę o kształtowaniu tożsamości narodu poprzez kulturę, wypowiadając te słowa - „Każdy naród
żyje dziełami swojej kultury”. Ojciec święty za każdym razem gdy głosił słowo boże
dawał świadectwo miłości i wierności wobec człowieka i Chrystusa.
Słowa kluczowe: Papież, Ojciec Święty, człowiek, naród , tożsamość
SUMMARY
Pope John Paul II during the homily during the Holy Mouse on Victory
Square in 1979. He appealed to the faithful gathered to look after themselves for
their households, nation and identity. According to John Paul II, he said that Christ
cannot be separated from the history of the Polish nation. He emphasized that Christ
was and is present in the life of every Pole. In the UNESCO headquarters, on June
2, 1980 in Paris, John Paul II expressed a concise but also emphatic statement confirming the thesis about shaping the identity of a nation through culture, saying these
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words - "Every nation lives by the works of its culture". The Holy Father, each time
he proclaimed the word of God, gave a testimony of love and fidelity towards man
and Christ.
Keywords: Pope, Holy Father, man, nation, identity
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ROZWAŻANIA JACQUES’A MARITAINA
W TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY –
JANA PAWŁA II POŚWIĘCONEJ JEDNOSTCE
REFLECTIONS BY JACQUES MARITAIN IN THE WORKS
OF KAROL WOJTYŁA - JOHN PAUL II DEVOTED TO THE UNIT

Jak wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, wszelkie wartości, które wiodą
prym we współczesnym świecie i które obowiązują w określonych społecznościach są zawsze nieodzownie powiązane z człowiekiem. Przekonanie to jest
widoczne zarówno w twórczości literackiej Karola Wojtyły, jak i w ego rozważaniach o charakterze naukowym. Warto w tym miejscu zasygnalizować szczególnie bliską dla tych rozważań filozoficzną koncepcje prezentowaną przez
J. Maritaina. Jest on jednym z najbardziej znanych specjalistów zajmującym się
Soborem Watykańskim II (Bartnik, 1979, s. 51-60). To właśnie on uznawany
jest za odkrywcę personalistycznych idei świętego Tomasza z Akwinu. Warto
w tym miejscu wskazać jednak na fundamentalne założenia filozofii Martiana, która wszechobecna jest w rozważaniach Jana Pawła II (Kowalczyk, 1990,
s. 360). Owo tomistyczne ujęcie osoby, która transcenduje w stronę odwiecznego Absolutyzmu jest tutaj czynnikiem, który w swoisty sposób spala rozważania wspomnianych autorów. Jak zatem wskazuje J. Maritain osoba powinna być definiowana jako: „pełna indywidualna substancja, natury intelektualnej,
rządząca swymi czynami sui iuris, autonomiczna (…) posiadająca to coś Boskiego,
czym jest duch. (…) Pojęcie osoby stosuje się do substancyj, które, stawiając sobie
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własny cel, zdolne są same określać środki i wprowadzać, dzięki swej wolności,
w porządek wszechrzeczy cały szereg nowych wydarzeń, do substancyj, które mogą
powiedzieć na swój sposób fiat – stań się – i staje się” (Maritain, 1939, s. 30-31).
Jan Paweł II nie tylko pozostawał zgodny z J. Maritainem co do definicji
osoby, ale także podejmował rozważania potwierdzające dywagacje Maritaina
co do przeciwstawności pojęć osoba vs jednostka. Zdaniem autora : „pojęcie
indywiduum – jednostki jest wspólne człowiekowi i zwierzęciu, roślinie, mikrobowi i atomowi. (…) Stąd, jako jednostki, jesteśmy zaledwie fragmentem materii,
częścią wszechświata (…) Jako indywidualności podlegamy gwiazdom. Jako osoby – panujemy nad nimi” (Maritain, 1939, s. 30-31).
Na tle rozważań Jana Pawła II odnaleźć możemy głębokie przekonanie,
że człowiek jawi się jako swoistego rodzaju cielesno-duchowe kompendium.
W tym miejscu jednak pojawia się pewna wątpliwość, która zdaje się niepokoić nie tylko Maritaina ale także Jana Pawła II. W powszechnie znanej
Sumie teologicznej można spotkać się z takimi fragmentami, które zdają się być
sobie przeciwstawne. Pierwszy z nich brzmi następująco: „Każda poszczególna
osoba jest w takim stosunku do społeczności jak część do całości” (Święty Tomasz
z Akwinu, 1970). Drugi natomiast fragment, pochodzący z tego samego działa,
brzmi: „Człowiek nie przynależy do społeczności politycznej cały i z wszystkim co
do niego należy” (Święty Tomasz z Akwinu, 1970). Należałoby zatem poddać
te dwa sformułowania obszernej analizie. Zapewne argumentacja ujawniająca
kompromis pomiędzy nimi mogłaby stanowić temat przewodni osobnej
publikacji. Jednak z pomocą tutaj przychodzi właśnie J. Maritain, poparty
następnie przez Jana Pawła II, który wskazuje jednoznacznie, że: „Człowiek
nie jest wyłącznie osobą, tzn. nie jest on jedynie samoistnym bytem duchowym, jest
on także jednostką, tzn. ujednostkowionym fragmentem rodzaju. Skutkiem tego
jest on członkiem społeczności jako jej część” (Maritain, 1952, s. 1).
Te krótkie ustalenia terminologiczne pozwalają skierować się teraz
w stronę już osoby, która prezentowana jest w rozlicznych rozważaniach Jana
Pawła II. W swoich opracowaniach Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał
autonomiczność osoby, jej wolność i potrzebę kreowania swojego własnego:
„ja”. Istota owej indywidualności leży w głębokim przekonaniu, iż tylko we
własnym i prawdziwym wnętrzu człowiek jest w stanie ustawić na piedestale
właściwe normy, wartości. Na tle tych rozważań zauważyć można swoistego
rodzaju uniwersalizm, który pozwala owo przekonanie odnieść do jestestwa
każdej jednostki. Pozwala to kolejny raj uwidocznić pewną analogię pomiędzy
rozważaniami Jana Pawła II a J. Maritaina który jednoznacznie wskazywał, że:
„Powinieneś czynić dobro, powinieneś unikać zła”; w ten sposób [zasada ta] staje
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się pierwszym i fundamentalnym wyrazem powinności moralnej, wyrazem absolutnie uniwersalnym, zakładanym przez wszystkie inne nakazy. Jestem związany
tą zasadą, ponieważ stanę się zły, jeśli będę postępował inaczej” (Maritain, 2002,
s. 167).
Warto zatem wskazać, że wzajemne odniesienia do rozważań tych dwóch
wielkich myślicieli – Jana Pawła II oraz J. Maritaina w swoisty sposób uwypuklają pewną teologiczną moralność zindywidualizowana aktywności człowieka. Rozważania te stają się podstawą do rozmyślań wokół problematyki
umiejscawiania osoby w społeczeństwie. Z rozważań Jana Pawła II wynika
jednoznacznie, głębokie przekonanie, że osoba nie jest jedynie bytem jednostkowym. Co więcej autor zaznacza, że jednostka zlokalizowana w społeczeństwie to rozległa tematyka plasująca się w teorii „uczestnictwa”, rozumianej
jako „współdziałanie” człowieka w ramach wspólnoty (Wojtyła, 1969, s. 303).
Tematyka ta wymaga jednak dalszej eksploracji, bowiem jako zagadnienie
interdyscyplinarne nie ma możliwości aby ukazać ją jedynie w tak wąskim
zakresie. Tematyka ta zdaje się mieć jednak autoteliczne znaczenie, w obszarze rozważań wokół osoby i jej usytuowania we współczesnym społeczeństwie,
którego turbulentność i nieprzewidywalność zmian stawia przez człowiekiem
szereg wyzwań i oczekiwań.
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STRESZCZENIE
Koncepcja osoby w myśli Jana Pawła II była wynikiem nie tylko jego
pracy naukowej. Wpływ na nią miał także szereg indywidualnych doświadczeń kulturowych, historycznych i społeczno-politycznych. Szczególne jednak zauważa się w
rozważaniach Jana Pawła II wpływ twórczości J. Maritaina. Niniejsza publikacja jest
próbą ukazania zbieżności rozważań obu autorów w obszarze definiowania osoby.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Jacques Maritain , osoba, jednostka, teologia,
SUMMARY
The concept of a person in the mind of John Paul II was the result not only
of his scientific work. It was also influenced by a number of individual cultural, historical and socio-political experiences. However, the influence of J. Maritain's works
is particularly noticeable in the considerations of John Paul II. This publication is an
attempt to show the convergence of the considerations of both authors in the area of
defining a person.
Keywords: John Paul II, Jacques Maritain, person, individual, theology,
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JAN PAWEŁ II OCZYMA 60-LATKÓW
JOHN PAUL II ACCORDING TO 60-YEAR-OLDS

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, który w trakcie trwania pontyfikatu Jana
Pawła II był blisko Ojca Świętego, zauważył, że papież
„był opatrznościowym darem Boga dla Kościoła i dla całej ludzkości. Był
wielkim przewodnikiem w życiu wspólnoty katolickiej, ale także w historii
świata. Wniósł wkład w obalenie murów nie tylko ideologicznych, ale też
geograficznych, kulturowych i religijnych. Chronił i podtrzymywał wartości
132

SURSUM CORDA

pokoju, denuncjował niesprawiedliwości. I on jako pierwszy okazywał szacunek drugiemu człowiekowi, kochał drugiego człowieka” (Dziwisz, 2013, s.
117).
Papież był szczególnym darem dla współczesnych polskich 60-latków,
których lata młodości przypadły na szereg przemian społeczno-gospodarczych
i lata tworzenia się Solidarności.
Ojciec Święty w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wlał w serca wielu młodych Polaków nadzieję na przezwyciężenie trudnego czasu i zmianę ówczesnej
sytuacji politycznej. Zachęcał do tego, by nie lękali się podjąć działań przybliżających ich do upragnionej wolności. To dzięki niemu rzesze robotników
odważyło się działać i kierować ku wolności, oglądanej zza wysokiego muru
systemu.
Współcześni 60-latkowie czuli oparcie w osobie Jana Pawła II. Gdy Karol Wojtyła został głową Kościoła, oni byli młodymi ludźmi. Razem z jego
pontyfikatem dojrzewali, zakładali rodziny, ale także wchodzili w wiek kilkudziesięciu lat, a więc okres, w którym nierzadko pojawiają się choroby
i fizyczne ułomności. Wielu z nich papież – Polak dał nadzieję na godne życie,
pokonanie życiowych trudności, towarzyszył też w chwilach radości.
Również po śmierci Jana Pawła II współcześni seniorzy znaleźli oparcie
i świętego, do którego mogą zanosić swoje prośby i modlitwy. Wielu z nich
podkreśla, że jednym z fenomenów Ojca Świętego jest to, że przez wiele lat
ich życia był blisko, znali go z licznych pielgrzymek, byli dumni z jego polskiego pochodzenia.
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STRESZCZENIE
Św. Jan Paweł II jest szczególnie bliski współczesnym polskim seniorom. To
dzięki niemu rzesze Polaków, również z grupy 60+ zdecydowało się podjąć działania
zmierzające do obalenia ówczesnego systemu politycznego. Ojciec Święty był swoistym motorem napędowym ich starań, cza pontyfikatu przypadał na wiele ważnych
dla nich wydarzeń – osobistych oraz społecznych. Również po śmierci papież otacza
ich swoimi łaskami, jest świętym, do którego mogą kierować swoje modlitwy.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież – Polak, seniorzy, 60-latkowie, Ojciec Święty
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SUMMARY
St. John Paul II is especially close to contemporary Polish seniors. It was
thanks to him that crowds of Poles, also from the 60+ age group, decided to take steps
to overthrow the then political system. The Holy Father was a kind of driving force
behind their efforts, during their pontificate there were many important personal and
social events. Even after death, the Pope surrounds them with his graces, he is a saint
to whom they can direct their prayers.
Keywords: John Paul II, Pope - Pole, seniors, 60-year-olds, the Holy Father
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DONIOSŁOŚĆ ZNACZENIA RODZINA
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
THE IMPORTANCE OF THE FAMILY MEANING
IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Rodzinna Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu
Św. Jan Paweł II

Według Papieża Polaka najważnieszym zadaniem rodziny jest kochać
swoje pociechy i być dla niej wsparciem i autorytetem i kochać je, a także
budować w nich poczucie bezp[ieczeństwa i pewność siebie. Tak jak roślina
potrzebuje dobrego podłoża do rozwoju , słońca i wody, tak dzieci potrzebują
i pragna miłości, troski i akceptacji. Brak miłości prowadzi do zaburzeń w rozwoju fizycznym i uczuciowym. Dziecko powinno byc kochane bez ograniczeń,
bez zastrzeżeń, bez stawiania warunków, a wtedy będzie szczęśliwe.
O doniosłości rodziny świadczą słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II
z Listu do rodzin, z 1994 roku. Papież Jan Paweł II napisał wówczas:
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Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów
najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem
drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się
odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat,
można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat
człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz
niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc
Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują
się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby
z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale
nawet kiedy wybiera życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje
wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa
wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również
o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących
ludzi? (List do rodzin, nr 2).

Wielowymiarowa troska o rodzinę przez Jana Pawła II wyrażona była
inicjatywą Światowych Spotkań Rodziny. Po raz pierwszy spotkanie odbyło
się w 1994 roku w Rzymie. Z tej doniosłej okazji Ojciec Święty wystosował
specjalny List do rodzin. Poruszył w nim najistotniejsze problemy, kwestie
i perspektywy rodziny. Ponadto kolejne zainicjowane spotkania poswięcone
rodzinie odbyły się w Rio de Janeiro, w Meksyku i Manili.
Wśród najważniejszych doniosłych dokumentów Jana Pawła II o rodzinie, tuż obok wspomnianego już Listu do rodzin (1994 r.), jest także: Adhortacja Posynodalna Familiaris Consortio (1981 r.), a także List Apostolski
Ojca Świętego Jana Pawła II Mulieris Dignitatem (1988), oraz Encyklika
Evangelium Vitae (1995 r.), List Ojca Świętego Jana Pawła II do moich Braci
i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku (1999 r.) i onumentalne dzieło – katechezy środowe Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Według nauczania i słowa głoszonego przez Jana Pawła II to rodzina
stanowi jedną z elementarnych i podstawowych środowisk wychowawczych
w źyciu każdego człowieka. Nowonarodzony człowiek jako istota jest całkowicie bezbronną, aby mógł rozwijać sie musi by otoczony stałą opieką i miłością
oraz mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a wartości jakie zostają mu
przekazane przez rodziców sprawiają, że jest dobrym człowiekiem realizuje
swoje marzenia. Rodzina daje człowiekowi oparcie i siłę do bycia lepszym
w społeczności w której wzrasta.
135

SURSUM CORDA

Bibliografia
Dyczewski L.
2007 Rodzina, [w:] Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice.
Łuczyński A.
2010 Rola pedagogiki chrześcijańskiej w kształtowaniu pozytywnego rozumienia małżeństwa i rodziny, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja.
Współczesność. Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010.
Jan Paweł II
1999 Homilia podczas Mszy Świętej w Łowiczu 14 czerwca
1999 r.
1983 Nauczyciel chrześcijański wychowawcą sumień młodzieży –
Audiencja dla nauczycieli i uczniów szkół katolickich w Rzymie i Lacjum,
Rzym, 29 stycznia 1983 r.
1991 Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów we
Włocławku, 6 czerwca 1991 r..
1994
Okoń W.
2013

List do rodziny.
Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

STRESZCZENIE
W rozwoju dziecka bardzo ważną rolę odgrywa środowisko rodzinne. To
w nim nastepuje uczenie się wzorców zachowań i więzi, które stanowią bazę dla relacji
interpersonalnych. Papież Jan Paweł II w swoich głoszonych homiliach zauważa że
wychowanie dzieci to, skomplikowany a zarazem złożony proces, na który składa się
wiele czynników. Jak zauważa Ojciec Swiety dobre wychowanie wymaga zaangażowania ogromnnego poświęcenia ze strony rodziców. Wzajemne ich współdziałanie
może stać się podstawą dobrgo wychowania i wspierania rozwoju dzieci. Dzieci wymagaja dużej troski, akceptacji i wsparcia. Papież zauważa że rodzice muszą wspierać
i dbać o ich potrzeby na wszystkich etapach rozwoju.
Słowa kluczowe: Papież, Ojciec Święty, człowiek, dziecko, rodzina, miłość
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SUMMARY
The family environment plays a very important role in the development of a child.
It is there that learning patterns of behavior and bonds takes place, which constitute
the basis for interpersonal relationships. Pope John Paul II in his preached homilies
notes that raising children is a complicated and at the same time complex process,
which consists of many factors. As the Holy Father notices, a good upbringing requires
a huge sacrifice on the part of parents. Their mutual cooperation can become the basis
of a good upbringing and supporting the development of children. Children require
a lot of care, acceptance and support. The Pope notes that parents must support and
care for their needs at all stages of development.
Keywords: Pope, Holy Father, human, child, family, love
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AKTUALNOŚĆ MYŚLI PAPIEŻA – POLAKA
TOPICALITY OF THE POLISH POPE'S THOUGHT

Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim
Jan Paweł II, 1999.

To słowa, które papież Jan Paweł II wypowiedział 1999 r., w trakcie
pielgrzymki do Polski. Słowa te padły w trakcie homilii wygłoszonej w trakcie
mszy św. w Rzeszowie. Dla Ojca Świętego istotnym było dobre przeżywanie
życia przez każdego człowieka. Jego słowa niejednokrotnie skłaniały do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „jak być godnym chrześcijaninem”? Istotne
jest, aby być, nie koncentrować się na strefie „mieć”, czyli wyłącznie na tym,
co oznacza ziemskie posiadanie.
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Papież – Polak nie tylko dawał osobisty przykład tego, jak żyć. Ks. kard.
Stanisław Dziwisz zauważył, że Jan Paweł II:
Świętość przeżywał dyskretnie, w ukryciu, pośród codziennych zajęć.
Świętość ta przyjmowała kształt służby, ewangelicznego radykalizmu.
Ale była to świętość (…) normalna” (Dziwisz, 2013, s. 117).

Św. Jan Paweł II sam wzrastał w domu pełnym wiary. Rodzice Karola
Wojtyły byli bardzo pobożni. Przy drzwiach rodzinnego domu znajdowała
się woda święcona, na ścianach wisiały obrazy z wizerunkami świętych, był
też ołtarzyk, przy którym na modlitwie gromadzili się domownicy. Warto
również przypomnieć, że Ojciec Święty również przyczynił się do wyniesienia na ołtarze licznych świętych, tak, aby wierzący mieli blisko siebie chrześcijańskie autorytety, za którymi warto podążać. Autorytety, które są blisko,
nierzadko pochodzą z tego samego kraju czy warstwy społecznej, co konkretna grupa wiernych. To dodatkowo sprawia, że każda z jednostek może mieć
świętego niemal na wyciągnięcie ręki. Po jej stronie pozostaje naśladować go
w drodze do świętości. Szczególnie życie świętych – męczenników może
stanowić wartościowy przykład i może stanowić świadectwo dla osób, które
trapią różne problemy.
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STRESZCZENIE
Aktualność myśli Jana Pawła II przejawia się nie tylko w jego spisanych
myślach, filozofii, ale także w jego życiu i bezpośrednich uczynkach. Papież – Polak
od początku swojego życia wzrastał w domu pełnym wiary. Sam również nie tylko
w trakcie trwania pontyfikatu, dążył do świętości. Była to jednak tzw. świętość normalna, która nie zatraca tego, co w czynach człowieka wiary najbardziej istotne.
Słowa kluczowe: Św. Jan Paweł II, Ojciec Święty, papież – Polak, myśl, papież
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SUMMARY
The topicality of John Paul II's thoughts is manifested not only in his written thoughts and philosophy, but also in his life and direct deeds. The Pope - a Pole
from the beginning of his life grew up in a house full of faith. He himself also strove
for holiness not only during his pontificate. However, it was the so-called normal
holiness, which does not lose what is most essential in the actions of a person of faith.
Keywords: St. John Paul II, the Holy Father, the Pope - Pole, thought, Pope
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