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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata to seria monografii naukowych, a niniej-
szy, składa się dziewięciu autorskich rozdziałów poświęconych  tematom do-
tyczacym współczesnego świata. 

Wyzwania współczesnego świata tom XIV, jest wynikiem współpracy wie-
lu ośrodków akademickich, a spostrzeżenia ich reprezantantów odzwierciedla-
ją problematykę toczących się dyskursów człowieka XXI wieku. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób – młodych i kreatywnych 
badaczy, pracowników naukowych, doktorantów i studentów wiodących kra-
jowych uczelni, którzy to realizują badania i dydaktykę w dziedzinie nauk 
humanistycznych i społecznych. Ich wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rze-
czywistość pozwala przybliżyć czytelnikowi zachodzące zjawiska w otaczajacej 
rzeczywistości. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezen-
tujących: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Papie-
ski Jana Pawła II w Krakowie, a także Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. 

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, a po nim rozdział pod tytułem Jedno 
pokolenie - podwójna rola? Charakterystyka wychowania przez rodzeństwo au-
torstywa Magdalena Gadamska-Kyrcz, w którym to autorka porusza ważne 
zagadnienie dotyczące wychowywania swojego rodzeństwa, wskazując na to, 
jak wiele ról może wtedy nierzadko pełnić dana osoba. W tekście zaprezen-
towano również choćby wyimaginowane przykłady dotyczące tego, jak może 
wyglądać sytuacja osób wychowujących swoje rodzeństwo, co obrazuje, jak 
złożona jest to problematyka.

W rozdziale II pod tytułem Turystyka genealogiczna  – próba charaktery-
styki zjawiska od lat 90 tych XX wieku autorstwa Sylwii Zubrzyckiej poruszo-
no kwestie dotyczące nowego zjawiska o charakterze społeczno-historycznym 
jakim jest turystyka genealogiczna. Autorka prezentuje definicje tego pojęcia, 
jego zasadnicze cechy, jak również implikacje z nauką pomocniczą historii 
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- genealogią. Ponadto przedstawia i omawia kwestie związane z początkami 
tego rodzaju turystyki, jego istotnymi wymiarami oraz kierunkami destynacji.

W następnym rozdziale pod tytułem Utowarowienie kultury na przykła-
dzie sakralizacji coca-coli w San Cristobal, Chiapas autorstwa Mateusza Kufliń-
skiego zostały poruszone zagadnienia utowarowienia kultury w San Cristo-
bal, Chiapas. W rozdziale tym przedstawiam tę problematykę na przykładzie 
sakralizacji coca-coli, którą społeczność lokalna zaadaptowała jako element 
swojskości. Zaczynając od napięć między lokalnym i globalnym w obrębie 
globalnego kapitalizmu charakteryzuje przyczyny, a także konsekwencje owej 
sakralizacji. Przyczyny te sięgają czasów przedkolumbijskich, co pokazuję, 
przedstawiając związek między coca-colą a wcześniej spożywanym rytualnie 
alkoholem. Konsekwencje natomiast ujmuję szeroko, dotyczą one m. in. cho-
rób i środowiska naturalnego. W tym celu dokonuję najpierw charakterystyki 
syntetycznej historii Coca-Cola Company i procesu osiągnięcia przez firmę 
statusu marki globalnej. Dodatkowo, w rozdziale przedstawiam tło historii 
gospodarczej XX-wiecznego Meksyku, aby wskazać dlaczego korporacja taka 
jak Coca-Cola posiada w Chiapas liczne przywileje. 

W kolejnym rozdziale Joanna Garbulińska-Charchut, autorka artykułu 
pod tytułem Pandemia koronawirusa - możliwe długofalowe skutki społeczne 
ukazała sytuację różnych grup społecznych, które ucierpiały w trakcie ogól-
noświatowej pandemii Covid-19. Wśród przedstawionych przypadków znala-
zły się m.in. dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie czy seniorzy. Autorka 
skoncentrowała się przede wszystkim na scharakteryzowaniu pandemicznego 
obrazu samotności.

W rozdziale V pod tytułem: Wieloaspektowe definiowanie rodziny  
w odniesieniu do typów rodzin dysfunkcyjnych autorstwa Aleksandry Bajor oraz  
Katarzyny Cyrkun podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia rodziny. W kolejnej 
części pracy przedstawione zostały cele oraz potrzeby rodziny, a także funkcje 
rodziny, które funkcjonując w prawidłowy sposób powinna spełniać. Ponad-
to, w rozdziale zawarto również aspekt rodzin dysfunkcyjnych, definicje, jej 
cechy oraz typy.

W rozdziale VI pod tytułem Spędzanie czasu wolnego w Polsce Ludowej. 
Wybrane przykłady autorstwa Sylwii Zubrzyckiej poruszono zagadnienia do-
tyczące spędzania czasu wolnego w Polsce Ludowej. Autorka przedstawiła 
aspekty teoretyczne oraz praktyczne dotyczące czasu wolnego, jego funkcji, 
form oraz determinantów. Omówione zostały na wybranych przykładach klu-
bokawiarni oraz widowisk cyrkowych.
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Następny rozdział autorstwa Janusza Kawy pod tytułem Wpływ pan-
demii na proces edukacji osób w starszym wieku na przykładzie uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie porusza problematyke zwiazaną  
z Covid-19 w wieku straszym. Wirus ten szczególnie niebezpieczny jest dla 
seniorów w podeszłym wieku, którzy maja niską odporność zdrowotną. Za-
rażenie koronawirusem w najgorszym przypadku prowadzi do śmierci. Wła-
dze państw w tym Polski rząd podjął szereg działań związanych z szerzącym 
się zachorowaniem na COVID-19. Epidemia spowodowała ogólny niepokój  
i panikę wśród ludzi w tym wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia, które prowadzą 
do zmniejszenia kontaktu między ludźmi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa. Obostrzenia i profilaktyka są monitorowane przez władze i samorządy.

W rozdziale pod tytułem Metafora w językowym obrazie świata międzyna-
rodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej autorstwa Mateusza Kuflińskiego 
zostały poruszone zagadnienia roli i funkcji metafory w dyskursie międzyna-
rodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej. W związku ze specyfiką rozwa-
żań, obydwie formy pomocy traktuję jako jedno zagadnienie. W rozdziale 
tym przedstawiam tę problematykę zaczynając od sporu między Esther Duflo 
i Jeffreyem Sachsem. Spór ten stanowi punkt wyjścia dla przedstawienia czym 
jest metafora, a także jak używa się metafor w dyskursie w sposób niesku-
teczny. W rozdziale tym pokazuję także skuteczne przykłady użycia metafor 
w dyskursie przez Esther Duflo. Aby przedstawiony w rozdziale obraz był 
możliwie szeroki wskazuję także związki między imperializmem, teorią post-
kolonialną i dyskursem pomocy. Poza tym, charakteryzuję problem ukazując 
tło zagadnienia, posługując się przykładem z zakresu języka ekonomii.

Niniejszą zbiorową monografię kończy rozdział IX pod tytułem: Eta-
py procesu twórczego w kontekście marketingu  autorstwa Katarzyny Cyrkun  
w którym to podjęto próbę wyjaśnienia procesu twórczego w odniesieniu do 
marketingu. W rozdziale proces twórczy jest definiowany jako następstwo 
myśli oraz działań prowadzące do oryginalnych i odpowiednich produkcji. 
Ponadto proces twórczy został opisany na dwóch poziomach: makro, na któ-
rym znajdują się etapy procesu twórczego, oraz poziomie mikro, który wyja-
śnia mechanizmy leżące u podstaw procesu twórczego.

Ciekawe i unikalne spostrzeżenia autorów poszczególnych rozdziałów, 
oraz odniesienia zawarte w niniejszej publikacji dotyczące współczesnego 
świata nadają zbiorowej monografii charakter wyjątkowy, niepowtarzalny,  
a także interdyscyplinarny i ponadczasowy. 
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Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczegól-
nych artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi  Żarnie, dr Marii Kocór,  
dr Joannie Leśniak, dr Annie Miklos-Spics, dr. inż. Maciejowi Milczanow-
skiemu, dr Annie Moskwie, dr. Tomaszowi Świdrowi, a także mgr Lucynie 
Kwiatkowkiej za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki 
którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Redaktor tomu
Janusz Kawa
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MAGDALENA GADAMSKA-KYRCZ
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

JEDNO POKOLENIE – PODWÓJNA ROLA? 
CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANIA 

PRZEZ RODZEŃSTWO

ONE GENERATION – A DOUBLE ROLE? 
CHARACTERISTICS OF UPBRINGING BY SIBLINGS

WSTĘP

Terapeuci rodzinni, badacze rodziny oraz klinicyści są przekonani, że re-
lacje pomiędzy małżonkami oraz relacje między rodzicami a dziećmi są wiodą-
ce dla jakości funkcjonowania systemu rodzinnego. Zostało to potwierdzone 
chociażby przez szereg badań odnoszących się zarówno do rodzin, które uzna-
je się za zdrowe, a także dysfunkcyjnych. Dopiero niedawno zaczęto uważać, 
że relacje między rodzeństwem są niezmiernie istotną, chociaż wciąż zanie-
dbaną sferą funkcjonowania rodziny. Relacje między rodzeństwem charakte-
ryzują się licznymi szczególnymi cechami: długotrwałość, wspólne doświad-
czenia, dziedzictwo genetyczne itp. (Namysłowska, Siewierska 2009, s. 45).  
Tak więc rodzeństwo odgrywa w życiu człowieka niezmiernie ważną rolę. Pomi-
mo, że to rodzice z reguły sprawują wiodącą rolę wychowawczą nad dzieckiem  
w rodzinie, jego rodzeństwo również uczestniczy w tym procesie. Potwierdza 
to chociażby definicja wychowania w rodzinie Małgorzaty Bereźnickiej, gdzie 
autorka zwróciła uwagę, że jest ono związane z oddziaływaniem rodziców na 
dziecko, ale również np. rodzeństwa (patrz: Bereźnicka 2014, s. 114). 

Czasami jednak rola rodzeństwa jest czymś więcej niż udziałem w wy-
chowaniu brata/siostry i można spotkać się z sytuacją, gdy dana osoba wy-
chowuje swoje rodzeństwo. Wychowywanie osoby wchodzącej w skład tego 
samego pokolenia może być jednak związane z różnego rodzaju trudnościami. 
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Osoba, które przejmuje rolę wychowawczą względem swojego rodzeństwa 
pełni bowiem nierzadko szereg innych ról życiowych, a ich wypełnianie może 
nie być łatwym zadaniem, szczególnie wtedy, gdy ktoś nie jest do nich w od-
powiedni sposób przygotowany. Zanim jednak scharakteryzowane zostanie 
wychowanie przez rodzeństwo oraz wyszczególnione wyzwania, przed który-
mi stanąć mogą osoby doświadczające omawianej sytuacji, należy zdefiniować, 
czym jest pokolenie, ponieważ rodzeństwo z racji chociażby niedużej różnicy 
wieku wchodzi w skład jednej generacji. 

Pokolenie w ujęciu definicyjnym

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku odnaleźć można trzy sposoby 
rozumienia terminu „pokolenie” (według M. Ossowskiej, która nawiązała  
w nich do koncepcji pokolenia K. Mannheima). Pierwsze rozumienie odnosi 
się do znaczenia biologicznego, które jest związane ze zrodzeniem potomst-
wa. Co jakiś czas na świecie pojawia się nowe pokolenie, a o przynależności 
do określonej generacji stanowi kryterium wieku oraz biologiczna zależność,  
a także miejsce jakie zajmuje się w relacjach pokrewieństwa. Rodzice i dzieci 
należą tu zatem do dwóch osobnych generacji. W drugim znaczeniu omawia-
ne pojęcie dotyczy przekazywania z pokolenia na pokolenie określonej tradyc-
ji kulturowej, jakiegoś rodzaju wiedzy czy umiejętności. Ma więc ono wymiar 
kulturowy. Ostatnie rozumienie terminu „pokolenie” dotyczy jakiegoś czasu 
historycznego, w który daną osobę wpisuje data jej urodzenia. Widoczny jest 
tutaj zatem aspekt historyczny, a generacją nazywa się w tym znaczeniu osoby, 
którzy mają te same postawy czy wartości, co wynika ze wspólnych doświad-
czeń historycznych. Otóż właśnie owe wspólne postawy i wartości są tu wy-
znacznikiem odrębności pokoleniowej (Galas 2005, s. 513). Zauważa się tu 
więc trzy wymiary rozumienia „pokolenia”: 1. Kryterium wieku i biologicznej 
zależności, 2. Wymiar kulturowy, 3. Aspekt historyczny. 

W Słowniku Języka Polskiego również podaje się trzy znaczenia słowa 
„pokolenie”: „1. grupa ludzi (także zwierząt lub roślin) będących w zbliżonym 
wieku; generacja; 2. ogół ludzi ukształtowanych przez podobne lub te same 
przeżycia, doświadczenia itp. 3. okres równy długości życia ludzi urodzonych 
w podobnym czasie” (https://sjp.pl/pokolenie, dostęp: 14.12.2018 r.). 
Można zatem zauważyć, że słowo „pokolenie” bywa zastępowane terminem 

„generacja” i odnosi się nie tylko do grupy osób, ale również zwierząt czy 
roślin. Są to te osobniki, które cechuje podobny wiek. W tym kontekście 
osobami z tego samego pokolenia można byłoby nazwać rówieśników z klasy, 
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rodzeństwo czy nawet zbliżone do siebie wiekowo drzewa. Drugie znaczenie 
tego słowa odnosi się już jednak wyłącznie do ludzi. Dotyczy ono bowiem 
tych osób, które doświadczyły czegoś podobnego. Można byłoby zgodnie 
ze wskazanym kryterium mówić chociażby o pokoleniu osób, które przeżyły  
II wojnę światową, o osobach, które dorastały w czasach PRL, tzw. pokoleniu 
Jana Pawła II itd. Ostatnie wskazane tu rozumienie terminu „pokolenie” to 
po prostu długość życia osób, które urodziły się w zbliżonym czasie. 

W Słowniku Języka Polskiego PWN odnaleźć można jeszcze czwarte 
znaczenie słowa „pokolenie” określające, że są to „członkowie jakiejś rodziny, 
będący w podobnym wieku i zajmujący w niej taką samą pozycję” (https://sjp.
pwn.pl/sjp/pokolenie;2503544.html, dostęp: 14.12.2018 r.). W tym znac-
zeniu można byłoby mówić o rodzicach jako jednym pokoleniu, dzieciach 
jako kolejnym itd. Rodzeństwo zatem również tutaj jawi się jako grupa osób 
wchodząca w skład tego samego pokolenia. 

W świetle zapisów zawartych w Encyklopedii PWN pokolenie jest częścią 
populacji wyszczególnioną z racji wieku. Egzemplifikacją pokoleń w rodzinie 
mogą być: dzieci, rodzice, dziadkowie itd. Z reguły w rodzinie poszczególne 
pokolenia nietrudno od siebie odróżnić, lecz w większych grupach nie jest to 
możliwe dopóki operuje się wyłącznie kryteriami biologicznymi lub metry-
kalnymi. W perspektywie socjologicznej pokoleń nie różni wiek biologicz-
ny, ale głównie to, że grupy „starych” i „młodych” zauważalnie różnią się od 
siebie postawami, systemem wartości itp. Chodzi tutaj w mniejszym stopniu  
o różnice spowodowane odmiennością trwałych ról pełnionych w społec-
zeństwie czy biologicznie zdeterminowanych dyspozycji psychicznych, a bard-
ziej o te, wywodzące się z odrębnych doświadczeń (a więc chodzi o „wspólne 
przeżycie pokoleniowe”) i perspektywy życia (https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/pokolenie;3959194.html, dostęp: 15.12.2018 r.). Różnice pomięd-
zy „pokoleniami występują we wszystkich społeczeństwach, w takich jednak,  
w których zachodzą szybkie i głębokie zmiany lub które przechodzą przez 
kataklizmy (wojny, rewolucje) dotykające w niejednakowym stopniu różne 
grupy wieku, stają się one niekiedy bardzo drastyczne i miewają doniosłe 
konsekwencje (zjawiska „przepaści” międzypokoleniowej, „konfliktu pokoleń” 
itp.). Dzieje się tak zwłaszcza w społeczeństwach, w których znacznemu osła-
bieniu ulega autorytet tradycji, a wartościowane pozytywnie zaczynają być 
młodość i nowość. Mimo trudności precyzyjnego zdefiniowania pokolenia 
kategoria ta jest często stosowana przez badaczy społeczeństw nowoczesnych 
w wyjaśnieniach zjawisk zachowania się zbiorowego, ruchów rewolucyjnych,  
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nowych zjawisk w sztuce, przemian obyczajowych itd.” (https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/pokolenie;3959194.html, dostęp: 15.12.2018 r.).

Powyższe rozumienia terminu „pokolenie” można rozpatrywać pod ką-
tem tego, na co został położony nacisk w definicji tego słowa. Można zatem 
zwrócić tu uwagę chociażby na:

1. Zbliżony wiek.
2. Podobne doświadczenia danych osób.
3. Długość życia osób urodzonych w zbliżonym czasie.
4. Podobny wiek i pozycję w rodzinie.

Wydaje się, że rodzeństwo najczęściej spełnia nie jedno, ale wszystkie 
wspomniane kryteria. Przeważnie bowiem braci i siostry dzieli niewielka 
różnica wieku, z racji wychowywania się w tej samej rodzinie osoby te mają 
podobne doświadczenia, żyją w tym samym czasie, a także mają podobną 
pozycję w rodzinie. 

Role pełnione we współczesnej rodzinie

Wśród różnych pełnionych przez daną osobę ról ważne są te z nich, które 
stają się elementem jej tożsamości społecznej. Określają one pozycję człowie-
ka w strukturze społecznej oraz wyznaczają mu zadania, które powinien wyk-
onywać. Dotyczą one osiągania nie tylko indywidualnych zamierzeń, ale także 
interesu grup, do których należy. Właśnie takimi rolami są te, które wynikają 
z uczestnictwa w rodzinie (Żurek 2016, s. 19-20). 

Przynależność danych osób do rodziny jest zależna od treści przypisywa-
nej pojęciu rodziny zarówno w perspektywie socjologicznej, jak i prawnej.  
We współczesnym społeczeństwie przeważa rodzina mała. W Polsce często 
można spotkać się z sytuacją, gdy rodzice zamieszkują z dorosłymi dziećmi, 
które już założyły swoją rodzinę. Owa wielka rodzina jest jednak spowodo-
wana brakiem oddzielnych mieszkań, a nie planową organizacją życia rodziny. 
W środowisku rolniczym natomiast rodzina wielka, w której skład wchodzą 
starsi rodzice jest normalnym rezultatem wymiany pokoleń w danym gospo-
darstwie. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym termin „rodzina” pojawia się 
sporadycznie. Warto zaznaczyć, że – jak pisze Barbara Małgorzata Kałdon – 
skład rodziny małej oparty jest na stosunku prawnorodzinnym, który tworzy 
się w chwili zawarcia małżeństwa czy urodzenia dziecka. W nauce prawa moż-
na spotkać się z dominującym poglądem, w którym skład rodziny opiera się 
tylko na jej biologicznym modelu. Prawnicze rozumienie terminu „rodzina” 
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nie może jednak – zdaniem wspomnianej autorki – ignorować stosunku pra-
wnorodzinnego dotyczącego któregoś z małżonków oraz niesamodzielnego 
dziecka jego współmałżonka. Bierze się tu pod uwagę również dzieci adopto-
wane. Model prawnorodzinny jest jednak czymś innym niż społeczny model 
rodziny. Odtwarza się go biorąc pod uwagę więzi społeczne łączące członków 
rodziny, szczególnie w sferze pomocy w kwestii utrzymania oraz wychowa-
nia. Dlatego do rodziny sugeruje się włączyć także dzieci obce, które zostały 
przyjęte na utrzymanie oraz wychowanie w ramach pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Nie zachodzi tu co prawda stosunek prawnorodzinny, lecz dziecko 
jest w sytuacji zbliżonej do rodzinnej. W literaturze oraz praktyce stosuje się 
także pojęcie „rodzina niepełna”, które dotyczy rodzin z wyłącznie jednym 
rodzicem (Kałdon 2011, s. 237-238). 

W rodzinie pełnionych jest szereg ról. Powszechnie wiadomo, że będąc 
jej członkiem kobieta może pełnić rolę wnuczki, córki, żony, mamy czy bab-
ci, natomiast mężczyzna rolę wnuka, syna, męża, taty czy dziadka. Oczywiś-
cie najczęściej pełni się kilka ze wspomnianych ról jednocześnie (np. jest się 
ojcem i mężem). Obecnie jednak mówi się o deprecjacji roli rodzicielskiej 
i małżeńskiej. Powstaje bowiem wiele alternatywnych form życia małżeńs-
ko-rodzinnego, role małżeńskie i rodzicielskie są odraczane (np. chęć wc-
ześniejszego zrobienia kariery), niewypełniane prawidłowo (dysfunkcje, pa-
tologie, rozpad rodzin), a niektóre osoby wręcz świadomie z nich rezygnują 
(bezdzietność z wyboru, singielstwo) np. na rzecz większego realizowania się  
w pracy zawodowej (szerzej o deprecjacji ról małżeńskich i rodzicielskich: 
Ficek, Gadamska 2014, s. 187-201). 

W tradycyjnym społeczeństwie wypełnianie ról rodzinnych opierało się 
o ogólnie akceptowane wzory. Zapewniało to zarówno kobietom, jak i mężc-
zyznom stabilność karier życiowych oraz stanowiło podstawę wzmacniania 
ładu społecznego. Gwarantowały to trwałe struktury rodzinne, bazujące na 
ugruntowanych relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Pr-
zeobrażenia rodziny we współczesnym świecie wyrażają się chociażby w tym, 
że jej członkowie mają możliwość twórczego i indywidualnego realizowania 
ról, które w niej pełnią. Częściej są również zmuszeni do kreowania ról, do 
których nie są przygotowani. Przyczynia się to do sytuacji, gdzie przymus 
wypełniania roli został zastąpiony koniecznością jej kreowania (Żurek 2016, 
s. 17).

Wypełnianie ról rodzinnych w dzisiejszych społeczeństwach jest usiło-
waniem by zachować równowagę pomiędzy ugruntowanymi normatywnie 
oraz aksjologicznie modelami wspomnianych ról a aspektami formującymi 
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ich poszczególne scenariusze. Utrzymanie tej równowagi jest osiągalne, kiedy 
ktoś pełniący określoną rolę rodzinną bierze pod uwagę grupowe standardy. 
Autonomia odnośnie do pełnionych ról w rodzinie spotyka się z granicami, 
wyznaczonymi przez grupy normami, włącznie ze zgodą na ich nietypową re-
alizację. Obecnie coraz częściej zdarza się, że rodzina nie jest trwałą strukturą, 
lecz raczej zbiorem stosunków, które ulegają ciągłej budowie oraz dekonst-
rukcji. Tak więc jednostka nie otrzymuje, nawet jeśli chodzi o bliskie role, pr-
zygotowanego, pełnego scenariusza, który powinna urzeczywistniać. Zmusza 
ją to zatem do podejmowania trudu, którego skutków nie można przewid-
zieć. Źródłem innego rodzaju problemów jest natomiast to, że w świadomości 
ludzi można zauważyć różnego rodzaju, niekiedy zupełnie odmienne modele 
ról społecznych. W związku z tym dane osoby muszą wybrać te z nich, które 
najbardziej odpowiadają warunkom panującym w ich rodzinie (biorąc pod 
uwagę swoje upodobania, ale także grupowe oczekiwania). W rezultacie 
pełniona rola odnosi się do zindywidualizowanych, a także unikalnych scena-
riuszy, których zarówno inicjatorami oraz wykonawcami są właściwi realiz-
atorzy określonej roli. Współcześnie członkowie rodziny są zatem w więks-
zym zakresie twórcami aniżeli odtwórcami ról (Żurek 2016, s. 24). Można 
zastanawiać się nad tym, skąd wynika kreowanie omawianych ról społecznych.

Otóż, konieczność kreowania ról rodzinnych bierze się – jak pisze  
Aldona Żurek „ze słabości oddziaływań rodziny pochodzenia i braku innych 
źródeł wiedzy na ich temat. Rodzina w coraz mniejszym zakresie jest w sta-
nie kontrolować jednostkę. Ma coraz mniej narzędzi, które umożliwiają po-
dporządkowanie i dyscyplinowanie swoich członków. Jednostki niejako pr-
zypadkiem lub w sposób pośredni zdobywają wiedzę na temat tego, czym są 
i jak powinny być pełnione role rodzinne. Jedyne bezpośrednie doświadczenia 
ograniczają się najczęściej do ról pełnionych w rodzinie nuklearnej, poszer-
zonej o selektywne więzi z innymi krewnymi. Nawet jeśli socjalizacja w tym 
zakresie jest realizowana, to jej siła sprawcza jest niewielka” (Żurek 2016,  
s. 25). Można zauważyć, że rodzina nie odgrywa już tak silnej roli jak dawniej 
w przekazywaniu wiedzy na temat pełnienia określonych ról, choćby z racji 
tego, że młody człowiek ma dostęp do innych źródeł wiedzy w tym zakresie, 
z których może czerpać.

Następną „przyczyną konieczności kreowania ról rodzinnych [zdaniem 
A. Żurek – przyp. MGK] jest brak powszechnie akceptowanych modeli ról. 
Jeśli nie ma w tym zakresie społecznego konsensusu, to należy samodzielnie 
i w dużym stopniu autonomicznie je tworzyć, licząc się ze wszystkimi kon-
sekwencjami z tym związanymi” (Żurek 2016, s. 25-26). Zatem współczesny 
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świat pełen jest różnego rodzaju nierzadko zupełnie odmiennych od siebie in-
formacji. Człowiek staje więc przed decyzją, z których źródeł i z jakiej wiedzy 
będzie chciał skorzystać. Skoro nie ma jednego, społecznie przyjętego wzoru 
postępowania, łatwo się zagubić i podjąć nieodpowiednie rozwiązania.

Konieczność „kreowania ról rodzinnych ma również związek z prymatem 
idei indywidualistycznych nad kolektywistycznymi. Podmiotowość i nieza-
leżność wymagają, aby jednostka tworzyła własne projekty życiowe. Wolność 
oznacza w tym przypadku dopasowanie życia rodzinnego do jednostkowej 
trajektorii losów” (Żurek 2016, s. 26). Współcześnie zwraca się zatem uwagę 
na indywidualizm oraz wolność jednostki do decydowania o swoim życiu. Za-
tem tworzenie ról rodzinnych może wynikać również z chęci nienarzucania 
określonych schematów postępowania danej jednostce.

Wreszcie „przymus kreowania ról rodzinnych wynika z istnienia i – co 
bardziej znaczące – upowszechniania się alternatywnych form życia rodzin-
nego. Nieistniejące, bo nienazwane role rodzinne, słabe oparcie w systemach 
normatywnych, brak społecznie uznanych modeli zachowań i działań sprawi-
ają, że współczesnemu człowiekowi nie pozostaje nic innego niż konstruować 
owe role” (Żurek 2016, s. 26). Widać zatem, że we współczesnym świecie nie 
ma już tak utartych, ogólnie przyjętych wzorów pełnienia ról rodzinnych jak 
w tradycyjnym społeczeństwie. Obecnie członkowie rodziny mają możliwość 
bardziej twórczego podejścia do pełnienia owych ról, co wynika z różnego 
rodzaju przyczyn. 

Oczywiście należy być bardzo ostrożnym i nie należy deprecjonować 
znaczenia rodziny w przekazywaniu wiedzy na temat prawidłowego wypełni-
ania ról rodzinnych. Z obserwacji życia rodzinnego można wynieść bowiem 
opinię, że niektórzy rodzice starają się być dla dziecka przykładem i uczyć właś-
ciwego wypełniania określonej roli życiowej. Powszechnie jednak wiadomo, 
że owa podstawowa grupa społeczna ma obecnie co do tego pewnego rodzaju 
swobodę. Z jednej strony zauważa się ogólnie przyjęte normy, dotyczące tego, 
jak powinna wyglądać dana rola (np. w sytuacji, kiedy matka zabija własne 
dziecko czy ojciec molestuje seksualnie własną córkę – społeczeństwo z reguły 
reaguje brakiem przyzwolenia na takie sytuacje, ponieważ rażąco odbiegają 
od pewnego, przyjętego standardu w zakresie tego, jak powinny być wypeł-
niane role rodzicielskie. Wiadomo również, że z racji określonych przyczyn 
można pozbawić rodzica/rodziców władzy rodzicielskiej, zawiesić ją lub ogra-
niczyć), ale z drugiej rodzinie pozostawia się swego rodzaju wolność odnośnie 
do tego, w jaki sposób powinna ona wychowywać swoje dzieci (np. kwestie  
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przekazywania wiary, wyboru szkoły itp.). Bywają jednak takie sytuacje, gdzie 
to nie rodzice, a rodzeństwo wychowuje swojego brata/siostrę.

Rodzeństwo w roli wychowawczej względem 
swojego brata/siostry

Victor Cicirelli twierdzi, że w relacji pomiędzy rodzeństwem wyróżnia 
się dwa aspekty. Rodzeństwo można rozpatrywać z formalno-biologicznej,  
a także psychologicznej perspektywy. Pierwszy punkt widzenia akcentuje to, 
że rodzeństwo jest związane poprzez biologiczne pokrewieństwo, natomiast 
drugi sposób rozumienia rodzeństwa kładzie akcent na fakt, że jest to suma 
interakcji osób, mających nie tylko tych samych rodziców biologicznych, lecz 
głównie np. wspólną wiedzę i przekonania. Ta perspektywa nie bierze jed-
nak pod uwagę szczególnego charakteru omawianej relacji, to znaczy aspektu 
pokrewieństwa biologicznego oraz społecznego, który jest przedmiotem roz-
ważań w antropologii. Wychodzi się tam więc z założenia, że pokrewieństwo 
społeczne nie jest tożsame z rzeczywistością pokrewieństwa biologicznego, bę-
dąc dodatkiem do niej, pomijając ją oraz deformując (Przybył 2016, s. 166). 

Blisko 80% dzieci wychowuje się co najmniej z jedną siostrą czy bratem. 
Rodzeństwo uczy się nawzajem, jak komunikować się z innymi. Nawet jeśli 
nie zawsze samo potrafi się „dogadać”, pełni bardzo pozytywną rolę w życiu 
swojego brata czy siostry (https://www.ucy.ac.cy/nursery/documents/Sibling_
Relation.pdf, dostęp: 14.12.2018 r.). Można zatem zakładać, że nawet, jeśli 
rodzeństwo z określonych przyczyn nie jest dla siebie wzorem postępowania,  
a nawet traktuje się nawzajem w niewłaściwy sposób – również może to stano-
wić cenne doświadczenie w życiu danej osoby, ucząc określonych postaw czy 
zachowań. Oczywiście relacja między rodzeństwem nie jest jeszcze dostatecz-
nie poznana, a każda rodzina jest inna. Różne może być zatem oddziaływanie 
poszczególnych braci/sióstr na rozwój swojego rodzeństwa. 

Relacja między rodzeństwem może cechować się rywalizacją i konfliktem, 
lecz może być też jednym z najbliższych i intymnych relacji w życiu człowieka 
(Volling, Blandon 2003, s. 3). W niektórych rodzinach oddziaływanie ro-
dzeństwa na siebie nawzajem jest zatem zapewne pozytywne, w innych nega-
tywne, a w jeszcze innych przeplatają się ze sobą zarówno te pozytywne, jak  
i negatywne aspekty.

Na relacje pomiędzy rodzeństwem oddziałuje wiele czynników. Są to np.: 
osobowość (matka i ojciec nierzadko zastanawiają się, jak to możliwe, że dzie-
ci mające wspólnych rodziców i wychowujące się w tym samym środowisku 
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mogą się tak różnić), wiek (dzieci mogą zachowywać się inaczej w zależności 
od wieku – np. młodsi walczyć bardziej „fizycznie”, natomiast starsi używając 
raczej argumentów), płeć (także może ona wpływać na relacje, a rodzice nie-
rzadko zauważają, że dzieci tej samej płci rywalizują ze sobą w większym stop-
niu aniżeli dzieci posiadające różne płcie), wielkość rodziny, odstępy oraz ko-
lejność urodzenia (np. inne doświadczenia ma jedynak, a inne osoba z rodziny 
wielodzietnej, a niekiedy u dzieci z małą różnicą wieku dostrzega się więcej 
konfliktów niż u tych, które dzieli większa różnica wieku) (https://www.ucy.
ac.cy/nursery/documents/Sibling_Relation.pdf, dostęp: 14.12.2018 r.). 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, czym jest wychowanie przez rodzeń-
stwo. Otóż zdaniem autorki jest to „każde formalne lub nieformalne, mają-
ce pozytywne i/lub negatywne skutki, okresowe lub długotrwałe pełnienie 
roli wychowawczej względem swego rodzeństwa” (definicję tę autorka podała  
w licznych pracach na ten temat, np.: Gadamska 2017b, s. 30-31). Wielo-
wymiarowość tego zjawiska można zaobserwować chociażby na poniższym 
schemacie (schemat 1).

Schemat 1. Rodzaje wychowania przez rodzeństwo

Źródło: Schemat ten został zaprezentowany w różnych pracach autorki, np. Gadamska 2017b, 
s. 28. Został on jednak nieco zmodyfikowany w niniejszym artykule, gdyż do kwestii skutków 
wychowania przez rodzeństwo dodano pozycję „negatywne i pozytywne”, co stanowi doprecy-
zowanie, że oba rodzaje skutków mogą współwystępować ze sobą.
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Aby lepiej zrozumieć, z jakimi trudnościami może wiązać się sytuacja 
wychowania przez rodzeństwo dla osób wychowujących, warto posłużyć się 
kilkoma wyimaginowanymi przykładami, które zilustrować mogą złożoność 
tego rodzaju sytuacji: 

Sytuacja nr 1.

Emilia to kobieta mająca 37 lat, która jest kochającą żoną i mamą trójki 
małych dzieci. Wychowywała się bez ojca, a jej matka zmarła rok temu wskutek 
choroby nowotworowej. Emilia ma 15-letniego brata i pełni wobec niego rolę ro-
dziny zastępczej spokrewnionej. Zatem oprócz roli wychowawczej względem swe-
go rodzeństwa, kobieta pełni także chociażby rolę małżeńską i rodzicielską wobec 
swoich biologicznych dzieci.

Sytuacja nr 2.

Michał to 20-letni mężczyzna, którego rodzice zginęli w wypadku samocho-
dowym. Wychowuje on swojego 12-letniego brata, co podobnie jak w przypadku 
wspomnianej wyżej Emilii jest uregulowane prawnie. Oprócz tego, Michał pracu-
je w restauracji oraz studiuje w trybie niestacjonarnym. Ponadto jest w związku 
z 19-letnią Anną.

Sytuacja nr 3. 

Paulina to 18-letnia uczennica. Jej rodzice nadużywają alkoholu, lecz sytu-
acja nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Wszystko, co dzieje się w tej rodzinie 
zostaje w tzw. czterech ścianach. Nastolatka ma jeszcze 8-letniego brata, którym 
się zajmuje, ponieważ rodzice nie wypełniają swojej roli rodzicielskiej w sposób 
prawidłowy. Bywają nawet sytuacje, że Paulina oprócz opieki nad bratem zajmu-
je się również tak naprawdę swoimi rodzicami. 

Sytuacja nr 4.

Adam to 23-letni mężczyzna, który pracuje zawodowo. Mieszka ze swoim 
niepełnoletnim rodzeństwem, którym zajmuje się w sposób nieformalny. Jego ro-
dzice wyjechali do pracy za granicę w celach zarobkowych.

Powyższe przykłady obrazują, jak różnorodne mogą być przyczyny wy-
chowania przez rodzeństwo oraz, jak wiele ról musi nierzadko pełnić oso-
ba wychowująca swojego brata/siostrę. W dwóch pierwszych przypadkach 
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– Emilii i Michała, sytuacja była uregulowana prawnie. W dwóch kolejnych 
– Pauliny i Adama, zajmowanie się młodszym rodzeństwem przybrało charak-
ter nieformalny. Ponadto Michał, Adam, a także Paulina dopiero wkraczają 
w świat dorosłości, natomiast Emilia znajduje się już na etapie średniej doro-
słości. W przypadku sytuacji nr 1, 2 i 4 – rodzice nie byli dostępni fizycznie 
w wyniku śmierci czy wyjazdu za granicę. Należy dodać chociażby, że Emilia 
wciąż może trwać w żałobie po śmierci swojej matki, co może być dla niej do-
datkowym elementem obciążającym. Paulina natomiast znajduje się w okresie 
dojrzewania, a jest to okres nierzadko obfitujący w różnego rodzaju trudno-
ści, a na dodatek doświadczała parentyfikacji (szerzej na temat parentyfikacji: 
Schier 2014), czyli odwrócenia ról w rodzinie, gdyż nierzadko zajmowała się 
własnymi, uzależnionymi od alkoholu rodzicami. Oczywiście można byłoby 
każdą ze wspomnianych rodzin scharakteryzować jeszcze w szerszy sposób, 
lecz chciano tu jedynie zaznaczyć, jak wiele ról niejednokrotnie musi pełnić 
osoba wychowująca swoje rodzeństwo. Bycie uczniem czy studentem, pra-
cownikiem, małżonkiem… to tylko wybrane z ról, które pełnić mogą dane 
osoby poza wychowywaniem swojego rodzeństwa. Dla niektórych może wy-
dawać się to mało obciążające, bo przecież – jak mogą twierdzić – niemal 
każdy pełni wiele ról w swoim życiu (np. bycie żoną, matką i pracownikiem)  
i wydawać się to może naturalne. Należy jednak zwrócić uwagę, że wycho-
wanie przez rodzeństwo jest pewnego rodzaju sytuacją szczególną. Z reguły 
przyjmuje się, że to jednak rodzice pełnią główną rolę wychowawczą wzglę-
dem swoich dzieci. Wychowywanie swojego rodzeństwa może wiązać się więc 
z różnego rodzaju dodatkowymi trudnościami, takimi jak nieprzewidywal-
ność danej sytuacji (np. śmierć rodziców w wypadku i nagłe przejęcie roli 
wychowawczej względem rodzeństwa), niedojrzałość czy nieprzygotowanie 
do pełnienia omawianej roli. 

Na jednym z portali internetowych można zauważyć chociażby taką 
prośbę o pomoc w przypadku wychowywania swojego rodzeństwa: „Witam, 
mam 19 lat, na co dzień pracuję, studiuję, zajmuję się domem i wychowu-
ję moje dwie 9-letnie siostry. Powiem szczerze - czasem sobie nie daję rady 
(…). Zostałam z dnia na dzień zaangażowana do roli matki i nie wiem do 
końca jak poradzić sobie z taka młodą zbuntowana osóbką, kiedy sama mam 
jeszcze swoje "dziecinne" problemy a moja osobowość też wciąż się kształ-
tuje” (https://kobieta.onet.pl/dziecko/wychowuje-mlodsze-siostry/tx126, do-
stęp: 14.12.2018 r.). Widać zatem, że trudności wynikające z sytuacji wy-
chowywania własnego rodzeństwa nie są czystą abstrakcją, lecz zdarzają się  
w rzeczywistości. 
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Osoby wychowujące własne rodzeństwo mogą spotkać się z trudnościa-
mi wychowawczymi, materialnymi, towarzyskimi czy psychologicznymi. Nie 
oznacza to jednak, że na trudności narażone są tylko osoby wychowujące, po-
nieważ również wychowywani mogą borykać się tu z różnego rodzaju proble-
mami, np. uznaniem autorytetu brata/siostry w roli wychowawczej (Jarzębiń-
ska 2013, s. 29-31).

Oczywiście w wychowaniu przez rodzeństwo nie należy doszukiwać się 
jedynie negatywnych stron, gdyż – jak już zostało zaznaczone choćby na sche-
macie – można zauważyć także jego pozytywne strony (szerzej np.: Gadamska 
2017a). Wszystko zależne jest od indywidualnej sytuacji danej rodziny. Skut-
ki wychowania przez rodzeństwo mogą być bowiem pozytywne, negatywne 
lub zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Zakończenie

Każda osoba pełni w życiu określone role. Z reguły jednak wychowa-
niem dziecka zajmują się rodzice, którzy są od niego starsi o np. 20 czy 30 lat. 
Znajdują się więc już na zupełnie innym etapie rozwoju, mają inne doświad-
czenia życiowe itp. Pełnienie roli rodzicielskiej jest czymś niezwykle pięknym, 
ale niełatwym, bowiem spotkać się tu można z szeregiem różnego rodzaju 
trudności (np. błędy wychowawcze, odpowiedzialność za młodego człowieka). 
W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje świadczące o tym, że jakaś 
osoba nie poradziła sobie w swojej macierzyńskiej czy ojcowskiej roli. Co więc 
ma powiedzieć młody człowiek, który np. wskutek jakiejś nagłej sytuacji z roli 
rodzeństwa wszedł w rolę wychowawczą względem swojego brata czy siostry. 
Może on nie być zupełnie przygotowanym do tego, by sprawować tak znaczą-
cą rolę wobec osoby, która (z reguły) jest niewiele od niego młodsza i wchodzi 
w skład tego samego pokolenia. 

Z tytułu artykułu wynika, że w przypadku wychowania przez rodzeń-
stwo pomimo bycia członkiem tego samego pokolenia pełni się podwójną rolę 

– rodzeństwa oraz osoby wychowującej swojego brata/siostrę. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że osoba, która wychowuje swoje rodzeństwo pełni nierzadko 
także innego rodzaju role życiowe, a więc zakres jej obowiązków rozszerza się 
jeszcze bardziej. Warto byłoby mówić zatem więcej na temat doświadczania 
wychowania przez rodzeństwo oraz trudności, jakie mogą się z tym wiązać, 
gdyż dzięki temu być może uda się konstruować odpowiednie formy pomocy 
w tym zakresie. 
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STRESZCZENIE

Rodzeństwo to osoby, które z reguły dzieli niewielka różnica wieku. 
Wspólne doświadczenia  oraz wychowanie w tym samym środowisku 
sprawiają, że braci i siostry łączy szczególna relacja. Niekiedy jednak 
zdarzają się sytuacje, kiedy rodzeństwo staje się dla siebie kimś więcej,  
a mianowicie pełni rolę wychowawczą względem (chyba z reguły) 
młodszego brata/siostry. Będąc zatem przedstawicielem tego samego 
pokolenia pełni się wtedy podwójną rolę – rodzeństwa oraz wycho-
wawczą względem danej osoby. W artykule podjęto temat dotyczący 
właśnie takiego rodzaju sytuacji, a więc wychowania przez rodzeństwo 
oraz charakterystyki tego rodzaju doświadczenia odnosząc się do po-
dwójnej roli, jaką pełnią w takim przypadku osoby wychowujące. 

Słowa kluczowe: pokolenie, rola, rodzeństwo, wychowanie
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SUMMARY

Siblings are people who usually share a small age difference. Common 
experiences and upbringing in the same environment make the broth-
ers and sisters have a special relationship. Sometimes, however, there 
are situations when the sibling becomes more than oneself, namely,  
it plays the role of an educator towards (probably as a rule) a younger 
brother/sister. Therefore, being a representative of the same generation, 
then the role is double - siblings and parenting for a given person.  
The article discusses a situation of this type of situation, that is raising 
by siblings and characteristics of this kind of experience, referring to 
the dual role of the raising persons in such a case.

Key words: generation, role, siblings, upbringing
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WPROWADZENIE

Niełatwym zadaniem jest precyzyjne określenie początków uprawiania 
amatorskiej genealogii. Pierwsze publikacje o charakterze genealogicznym po-
chodzą z epoki renesansu, chociaż interesowano się nią już w starożytności.  
W Jenie w 1721 r. pojawiła się pierwsza katedra genealogii, natomiast w XIX 
w. stała się jedną z nauk pomocniczych historii i znalazła się w orbicie za-
interesowań naukowców. Od tego momentu można wyodrębnić genealogię 
naukową i amatorską. Pierwsza z nich to domena zawodowych historyków,  
a druga zwykłych ludzi zaintrygowanych losami własnej rodziny (Dworzaczek 
1959, s. 97-102, 116-117, 128). Od 30 lat poszukiwania genealogiczne cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem obu wyżej wymienionych grup.

Turysta genealogiczny nie tylko odtwarza losy swojej rodziny tworząc  
z imion, nazwisk i dat tzw. „drzewo genealogiczne”. Istotną kwestią jest re-
konstruowanie punktów na mapie, które nie odzwierciedlają wyłącznie tego 
co ma charakter rodzinny ale także lokalny, regionalny, czy narodowy.
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GENEALOGIA – DEFINICJA 

W literaturze naukowej istnieje wiele definicji genealogii. Słownik języka 
polskiego PWN definiuje ją w trzech znaczeniach: po pierwsze - jako pisaną 
lub zachowaną w tradycji ustnej historię rodu, po drugie - dział historii usta-
lający daty narodzin, ślubów i zgonów, jak również badający stosunki pokre-
wieństwa między ludźmi i po trzecie - pochodzenie lub historię czegoś (SJP 
PWN, 2021).

Inne ujmowanie pojęcia genealogii polega na traktowaniu jej jako liczby 
przodków, kolejności następowania (suite) lub krótkiej i lakonicznej historii 
rodziców i krewnych konkretnej osoby bądź zacnego rodu, albo w linii prostej, 
albo w linii bocznej. Natomiast w innym znaczeniu wskazuje się na genealogię 
stanowiącą dowód szlachectwa (noblesse), nieodzowny i istotny przy wkra-
czaniu w sfery szlachetnie urodzonych bądź hierarchie militarne, jak również  
w sprawach sądowych o spadek. Oznacza to, że potwierdza łączenie jej z ro-
dowodem szlachetnie urodzonych. Ponadto genealogia odgrywa niemałą rolę  
w naukach historycznych, umożliwiając odróżnienie od siebie jednostek  
o takim samym nazwisku, co przesądza o prawach do spadku i jego skutkach  
(UL 1840, s. 70-71).

Termin genealogia wywodzi się z greki i rozumiany jest w trzech uję-
ciach: ród, rodzina; wywód przodków lub potomków, najczęściej w postaci 
tablic genealogicznych oraz dyscyplina naukowa będąca jedną z nauk pomoc-
niczych historii. Można wyróżnić genealogię naukową oraz amatorską. W ra-
mach pierwszej z nich odtwarzane są związki rodzinne łączące ludzi. Stanowi 
ona pomoc naukową w pojmowaniu historycznych procesów. Przedmiotem 
badania są tu zazwyczaj arystokratyczne i dynastyczne rody, a także inne, któ-
re odegrały istotną rolę o charakterze politycznym, społecznym, czy gospodar-
czym w przeszłości. Natomiast genealogia amatorska polega na zrekonstru-
owaniu korzeni swojej rodziny i tak jak w przypadku genealogii naukowej, 
wiarygodne źródła historyczne powinny stanowić podstawę do przeprowa-
dzania badań i ustalania faktów genealogicznych (Szymański 2004, s. 70-75; 
Prinke 2007, s. 28; PBC, 2021).

W. Dworzaczek określał ją jako naukę pomocniczą historii uprawianą 
przez profesjonalnych historyków. Uważał, że zajmują się nią nie tylko osoby, 
które specjalizują się jedynie w danej dziedzinie, ale także dla wsparcia badań 
mających szerszy zasięg i dotyczących historii politycznej, gospodarczej, czy 
biografistyki (Dworzaczek 1959, s. 9).



29

TURYSTYKA GENEALOGICZNA – PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA ...

W. Semkowicz stał na stanowisku, że genealogia to nauka o stosunku 
człowieka do innych osób, który opiera się na pochodzeniu i pokrewieństwie. 
Sądził, że jako nauka pomocnicza historii zajmuje się ona badaniem oraz wy-
krywaniem stosunku pokrewieństwa pomiędzy wybitnymi ludźmi działają-
cymi na przestrzeni dziejów. Chodzi tutaj o czasy, w których takie stosunki 
odgrywały bardzo istotną rolę. Genealogia spełnia dwie funkcje. Po pierwsze 

- ustala pochodzenie, następstwo i pokrewieństwo władców, jak również ich 
rodowody i koligacje z innymi panującymi. Oznacza to, że umożliwia nie tyl-
ko odtworzenie tych układów, jak również zrozumienie różnych kwestii, zale-
żących od stosunku pokrewieństwa danych władców. Druga funkcja wiąże się 
z badaniem stosunków pochodzenia oraz pokrewieństwa w tych społecznych 
warstwach, które kiedyś w historii odgrywały kierowniczą rolę. Umożliwia 
to uzyskanie wiedzy dotyczącej koligacji tych warstw opartych na wspólności 
krwi. Chodzi tutaj o komórki społeczno-ustrojowe takie jak rody, czy rodziny 
mające istotne znaczenie w dawniejszych czasach dla wielu historycznych zja-
wisk. W ramach genealogii nie tylko rody szlacheckie podlegały badaniu ale 
także stosunki pokrewieństwa innych warstw społecznych takich jak miesz-
czaństwo, czy chłopi którzy spełniali także pewną rolę dziejową (Semkowicz 
1999, s. 188).

W świetle powyższych rozważań (Dworzaczek 1959, s. 9; Szymański 
2004, s. 70-75; Prinke 2007, s. 28; Semkowicz 1999, s. 188; Miśkiewicz 1985, 
s. 219-220) najlakoniczniej pojęcie genealogii można zdefiniować jako naukę, 
która bada zależności, stosunki pokrewieństwa a także powinowactwa między 
partycypantami tej samej grupy społecznej, czyli rodu lub rodziny. Prowadze-
nie badań wiąże się z wykorzystywaniem dat urodzin, zgonów, ślubów a także 
innych istotnych życiowych wydarzeń, takich jak chrzty i rozwody.

TURYSTYKA GENEALOGICZNA –  
PRÓBA ZDEFINIOWANIA POJĘCIA

Pojęcie turystyki genealogicznej nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowane 
w literaturze naukowej. Aby zrozumieć jej istotę konieczne jest wyjaśnienie 
czym w ogóle jest turystyka. Światowa Organizacja Turystyki (ang. United 
Nations World Tourism Organization – UNWTO) określa turystykę jako 
ogół czynności jednostek które podróżują oraz przebywają w celach wypo-
czynkowych, zawodowych bądź innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy 
poza własnym miejscem zamieszkania, z wyjątkiem wyjazdów, w których 
nadrzędny cel stanowi aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanym 
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miejscu (Terminologia 1995, s. 5). Brytyjskie Towarzystwo Turystyczne de-
finiuje ten termin jako wszystkie czynności wiążące się z czasowym, krótko-
trwałym przemieszczeniem się jednostek do docelowych miejsc poza tymi,  
w których normalnie mieszkają i pracują, jak również pobytem w tych miej-
scach (Middleton 1996, s. 8-9). Współczesne rozumienie turystyki prezentu-
je K. Przecławski. Stoi on na stanowisku, że w szerokim znaczeniu stanowi 
ona całokształt zjawisk przestrzennej ruchliwości odnoszących się do czasowej 
zmiany miejsca pobytu, środowiska, czy rytmu życia, jak również wejściem 
w styczność o charakterze osobistym z odwiedzanym środowiskiem (społecz-
nym, kulturowym, czy przyrodniczym) (Przecławski 1997, s. 31). Najzwięźlej 
określa to encyklopedia - jako wszelakie formy zmiany miejsca pobytu, jeżeli 
nie są związane z pracą zawodową czy też zmianą miejsca zamieszkania, tak  
w kraju, jak również za granicą (E, 2021).

Natomiast turystyka genealogiczna to nowy rodzaj turystyki. Osoby 
uprawiające go podejmują podróże do archiwów i bibliotek, a także do miejsc 
związanych z przodkami ich rodziców (zarówno ojca, jak i matki). Podróżo-
wanie do tych ostatnich, wskazanych miejsc stanowi zasadniczo odmienny 
kierunek od tradycyjnej turystyki. Chodzi tutaj o to, że nie cechuje go jedynie 
odwiedzanie miejsc atrakcyjnych. Motywacje turystów genealogicznych mają 
zupełnie inny charakter, podążają oni do miejsc mających niezwykle symbo-
liczny oraz zindywidualizowany sens (Prinke 2007, s. 28). 

Występujący w literaturze naukowej brak konkretnej definicji tego ter-
minu warunkuje sytuację stosowania przez badaczy różnych pojęć dotyczą-
cych tego samego zjawiska. Z jednej strony mogą one ograniczać je jedynie do 
określonych, ewentualnych aktywności1 (Basu 2004, s. 153-178). Natomiast 
patrząc z innej perspektywy zyskującej coraz większą popularność, możliwe 
jest recypowanie tego skomplikowanego zjawiska w sposób jak najbardziej 
optymalny i najlepiej odzwierciedlający jego szeroki oraz różnorodny sens2 
(Nash 2002, s. 31–33).

Podsumowując – istotą turystyki genealogicznej jest uzyskiwanie danych 
odnoszących się do ascendentów sprzed kilku pokoleń, te informacje są do-
piero odkrywane. Oznacza to, że ten typ turystyki ma charakter intelektualny 
oraz symboliczny.

1  Chodzi tutaj o takie funkcjonujące synonimy jak: roots tourism, routes tourism. 
2  Chodzi tutaj o takie funkcjonujące określenie jak – genealogical tourism. 
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POCZĄTKI TURYSTYKI GENEALOGICZNEJ

Do lat 70 tych XX w. pamięć genealogiczna nie była kultywowana pr-
zez zwykłych ludzi. Przełom nastąpił dopiero w 1976 r. po publikacji pow-
ieści Alexa Haley’a pt. Korzenie (Roots). Opisał w niej 12 pokoleń własnych 
ascendentów. Autor dotarł do Afryki, do Gambii, skąd w XVIII w. handlarze 
niewolników porwali jego przodka. Na jej podstawie wyprodukowano rok 
później serial telewizyjny, znany także w Polsce. Publikacja książki oraz nak-
ręcenie serialu determinowało implozję zainteresowania genealogią. Stała się 
ona jednym z najpopularniejszych hobby, początkowo w Stanach Zjednoc-
zonych, potem w Wielkiej Brytanii i w końcu w Europie. Jej popularność 
skutkowała pojawieniem się wielu organizacji genealogicznych w różnych 
państwach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (Hollinger 1999, 
s. 97-98).

W USA już w XIX w. kultywowano tradycje tzw. Family History, na-
tomiast od końca lat 70 tych XX w. genealogię traktowano jako możliwość 
odkrywania początków własnej wielokulturowości. W przypadku wieloetnicz-
nych społeczeństw perspektywa poznania własnych korzeni, umożliwiała do-
konanie wyboru odpowiedzi na następujące pytania - „Kim jestem?”, „Skąd 
pochodzę?”. Polegało to na pragnieniu odwiedzenia miejsc, z których pocho-
dzili ascendenci-imigranci. Warto dodać, że w Australii genealogia amatorska 
cieszy się dużą popularnością. Natomiast większość ludzi poszukujących 
swoich korzeni stanowią starsi Australijczycy o brytyjskim rodowodzie (Grif-
fiths 1996, s. 224-225).

W Polsce amatorskie poszukiwania genealogiczne prowadzono już  
w pierwszej połowie XX w. 3 (Wantuła 2003, s. 69-72). Natomiast po  
1989 r. nastąpił ich renesans. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 
w tym, że z pokolenia na pokolenie przekazywano rozmaite genealogiczne 
tropy, czyli opowieści oraz zgromadzone źródła. Istotną rolę odgrywała tutaj 
także najczęstsza motywacja większości poszukiwaczy, czyli chęć odnalezienia 
oraz usankcjonowania korzeni szlacheckich (Sowa 2011, s. 259, 505; Cza-
pliński 2015, s. 21-45). Natomiast wśród rodzin mieszczańskich i chłopskich 
poszukiwania zaczynały się przeważnie od okresu międzywojennego. Było to 
związane z tym, że nie kierowali się oni pragnieniem „uszlachcenia” za ws-
zelką cenę własnej rodziny. Nie spotykało się w takich przypadkach opowieści  
o tym jak przodek „sprzedał herb” (Prinke 2007, s. 74).

3  Można tu przytoczyć przykład Jana Wantuły, który opracował genealogię swojej rodziny. 
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W latach 90 tych XX w. nastąpił wzrost oddolnych aktywności doty-
czący patronatu nad dziedzictwem kulturowym na szczeblu lokalnym oraz 
zainteresowanie historią regionalną. Polegało to na odtwarzaniu dziejów ży-
ciowych zasłużonych osób i ich rodzin, inwentaryzacji źródeł genealogicznych 
oraz edukacji historycznej na poziomie lokalnym. Różne organizacje genealo-
giczne, muzealnicy oraz nauczyciele prowadziły taką działalność. Jej efektem 
było wydawanie dużej ilości lokalnych publikacji związanych z genealogią 
konkretnych rodzin, czy dziejami danej miejscowości (Kurczewska, Kosi-
cki 2006/2007, s. 67-79). Oznaczało to, że emocjonalny związek jednostki  
z konkretnym obszarem nie byłby możliwy bez dysponowania jakimś zasobem 
wiedzy dotyczącym jego przeszłości, który umożliwiał konstruowanie pamięci  
i świadomości historycznej. Historie rodzinne zazwyczaj były przekazywane  
w dzieciństwie i determinowały szczególny personalny stosunek do miejsco-
wości pochodzenia (Dobrowolski 1967, s. 38).

WYMIARY TURYSTYKI GENEALOGICZNEJ

Istnieje kilka wymiarów turystyki genealogicznej. Są one implikowane 
metodami i procedurami badania losów własnej rodziny. Zazwyczaj występu-
ją dwa kierunki poszukiwań genealogicznych. Pierwszy wiąże się z rekonstru-
owaniem rodowodu swojej rodziny, natomiast drugi z odtwarzaniem własne-
go wywodu przodków.

Odbudowywanie rodowodu rodziny to tzw. tradycyjne „drzewo gene-
alogiczne”. W jego ramach znajdują się informacje o wszystkich descenden-
tach najstarszego przodka, jednakże jedynie w liniach męskich, czyli zazwyczaj 
w obrębie tego samego nazwiska. W przypadku rodzin posiadających długą 
historię, niezwykle rozrodzonych poszukiwania mogą mieć dość żmudny cha-
rakter oraz globalny zasięg. Konieczność uzyskania nowych danych, następnie 
poznania nowych krewnych determinuje kontakty z bliższą oraz dalszą rodzi-
ną. Ich zwieńczeniem często jest zorganizowanie rodzinnego zjazdu w miejscu, 
z którego wywodził się wspólny ascendent. Tego typu spotkania stanowią ak-
tywność turystyczną, ponieważ inspirują jednostki nawet do odległych wyjaz-
dów, np. na inne kontynenty. Wyłącznym celem takiej podróży jest spotkanie 
z osobami, z którymi wiążą je jedynie „więzy krwi”, a których nigdy wcześniej 
nie spotkały (Prinke 2007, s. 78). 

Zestawienie w postaci tablicy albo listy wszystkich bezpośrednich ascen-
dentów danej jednostki stanowi wywód przodków. Znajdują się tam te osoby, 
których istnienie w sposób bezpośredni determinowało jej pojawienie się na 
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świecie. Chodzi tutaj o rodziców, dziadków, pradziadków, czy prapradziad-
ków itd. Liczba przodków w geometrycznym tempie wzrasta. Po kilku poko-
leniach jest ich 32, później 64, 128, czy 256. Implikuje to niemałe różnice od-
nośnie miejsca zamieszkania, narodowości, czy warstw społecznych. Mozolne 
poszukiwania informacji w bibliotekach i archiwach prowadzą do poznania 
szerszego kontekstu życiowego każdego ascendenta. Uzyskiwanie różnych da-
nych dotyczących kolejnych pokoleń konkretnej rodziny określa kulturową 
tożsamość descendentów. Można do nich zaliczyć informacje dotyczące praw-
no-politycznego systemu, w którym egzystował ich przodek, regionu i okolicy 
jaką zamieszkiwał, czy dziejowych wydarzeń, które determinowały jego życie. 
Należy także wymienić jego: wykształcenie, wyznanie, zawód, czy status spo-
łeczny. Genealogów powinna cechować dobra orientacja dotycząca geografii, 
zwłaszcza politycznej, historycznej oraz wyznaniowej. Względne rozeznanie 
geograficzne ułatwi właściwe wytypowanie miejsc, w których ewentualnie za-
chowały się źródła odnoszące się do jego przodków (Prinke 2007, s. 78). 

Odtwarzanie rodowodu rodziny, czyli kreowanie „drzewa genealogiczne-
go” nie implikuje tak dużej aktywności o charakterze turystycznym jak kon-
struowanie wywodu przodków. Występują dwa fundamentalne typy takiej 
działalności. Pierwszy wiąże się z uzyskiwaniem interesujących, nieodzow-
nych informacji z bibliotek i archiwów. Natomiast drugi, ma miejsce później 
i polega na odwiedzaniu różnych miejsc związanych z „poznanymi” ascenden-
tami (Prinke 2007, s. 78).

INFORMACJA GENEALOGICZNA

W literaturze naukowej nie występuje jednoznaczna definicja pojęcia 
informacji genealogicznej. Można przyjąć, że są to dane, które identyfikują 
jednostkę społeczną, jak również przyporządkowują ją do konkretnej grupy 
społecznej, religijnej, czy kulturowej. Po pierwsze chodzi tutaj o takie dane jak 

- imię i nazwisko jednostki (panieńskie lub kawalerskie, jeśli zostało zmienio-
ne). Po drugie – opis relacji koicji i filiacji, która ma miejsce między jednostką 
podstawową, a pozostającą z nią w pewnym stosunku społecznym inną osobą. 
Filiacja to relacja rodzica i dziecka, a koicja mężczyzny i kobiety. Po trzecie – 
najistotniejsze daty z życia danego człowieka - fakty podstawowe, czyli daty 
urodzenia, zgonu, ślubu lub ewentualnego rozwodu. Na ich podstawie możli-
we jest ustalenie innych życiowych faktów, czyli daty chrztu, rozwodu, naro-
dzin dzieci, adopcji, unieważnienia małżeństwa, wdowieństwa itp. Po czwarte 

– dodatkowe fakty np. edukacja, zatrudnienie, miejsca zamieszkania, przyjęcie 
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sakramentów i ich rodzaje, emigracja, imigracja, naturalizacja (narodowość, 
obywatelstwo), relacje towarzyskie (koleżeństwo, narzeczeństwo, przyjaźń), 
czy znajomość języków obcych (Ebertowski 2017, s. 151).

Można wyróżnić etapy poszukiwań genealogicznych. Informacją począt-
kową w poszukiwaniach genealogicznych są takiego typu dane identyfikujące, 
jak imię i nazwisko. Mają one charakter podstawowy i cechują każdą jednost-
kę w nieokreślonym tłumie ludzi. Następna faza to wskazanie relacji mających 
miejsce między dwoma osobami, które podają się za krewne. Pochodzenie, 
pokrewieństwo, powinowactwo oraz pozycję w hierarchii genealogicznej kon-
kretnej zbiorowości potwierdza ich wzajemna koicja bądź filiacja. Natomiast 
potwierdzeniu poszukiwań służą przede wszystkim dane dalsze tzw. podsta-
wowe daty (dzienne urodzenia, ślubu czy zgonu), a także te uznawane w ge-
nealogii za dodatkowe (Ebertowski 2017, s. 152).

Źródła do genealogii stanowią dokumenty przekazujące informację  
o charakterze genealogicznym. Datę chrztu, ślubu i zgonu ustala się głównie 
na podstawie metryki. Można je odnaleźć w księgach metrykalnych zarówno 
wyznaniowych jak i świeckich. Ponadto mogą to być jeszcze np. spisy 
urzędowe, mapy, spisy poborowe, księgi gruntowe herbarze, urbarze itd. 
(Szymański 2004, s. 14, 74-79). 

Warto dodać, że cmentarze i znajdujące się tam groby stanowią cenne 
źródło informacji faktograficznych dla genealogów amatorów. Napisy na 
mogiłach to uzupełnienie elementarnych danych genealogicznych o ustalone 
miejsce pochówku (Tanaś 2008). 

DESTYNACJE TURYSTÓW GENEALOGICZNYCH

Destynacja (SJP, 2021) to cel podróży, natomiast destynacja turystyczna 
pojmowana jest jako miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny (Kru-
czek 2017, s. 43-44; Kruczek, Zmyślony 2014; Majewska 2006, s. 115–128; 
Rohrscheidt 2009, s. 71–94). Obecnie podróże śladami ascendentów mają 
miejsce na rozmaitych przestrzeniach kulturowych. Na obszarze między Odrą 
a Dnieprem można odnotować kilka terenów ruchliwości genealogicznej. 
Pierwszy to Kresy Wschodnie; drugi Ziemie Zachodnie i Północne sprzed 
1945 r.; trzeci to Mazowsze; czwarty Wielkopolskę; piąty Galicję (Topp 2010, 
s. 110-125; Cynarski, Cynarska 2009, s. 201-205). Turystyka genealogiczna 
obejmuje kilka grup: Amerykanie, Niemcy, potomkowie Żydów, jak rów-
nież Łemków i Ukraińców mieszkający w Kanadzie. Na przykład pierwsza  
z nich to obywatele Stanów Zjednoczonych - jednostki które utożsamiają się 
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z polską kulturą. Wśród nich znajdują się także osoby mające w gronie swoich 
ascendentów jakiegoś z obszarów Polski. Drugą grupę stanowią ludzie, którzy 
zapoznają się z miejscami pochodzenia własnych rodzin z północno-zachod-
nich ziem, jak również z terenów niegdysiejszego zaboru pruskiego. Oznacza 
to, że w obecnych granicach Polski turyści genealogiczni: odbywają perso-
nalne wycieczki do archiwów i bibliotek, poszukują żyjących członków swo-
jej bliższej lub dalszej rodziny, odkrywają pozostałości przeszłości rodzinnej  
a także ślady tzw. „małych ojczyzn” (Dobrosielska 2018, s. 205-226; Prinke 
2007, s. 35; Legienis 2010, s. 227-233).

ZAKOŃCZENIE

Turystyka genealogiczna to nowy typ tej aktywności. Jest to swoiste-
go rodzaju odpowiedź na rozumienie jej jako poszukiwania indywidualnej  
i prawdziwej tożsamości. Stanowi fenomen odkrywania rodzinnej przeszło-
ści i tylko ona w sposób jednoznaczny identyfikuje turystów genealogicznych  
z odwiedzanymi miejscami. Współcześnie to najpopularniejszy symptom za-
interesowania przeszłością. Może stanowić klucz do poznawania dziedzictwa 
danego regionu, nie tylko dla jego mieszkańców ale także dla turystów gene-
alogicznych, których ascendenci go zamieszkiwali. Natomiast rozkwit tury-
styki genealogicznej będzie determinował rozwój infrastruktury transporto-
wej w skali globalnej, aby istniała ewentualność dojazdu niemalże do każdego 
miejsca.
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STRESZCZENIE

Turystyka genealogiczna to nowy typ tej aktywności. Jest to swoistego 
rodzaju odpowiedź na rozumienie jej jako poszukiwania indywidual-
nej i prawdziwej tożsamości. Stanowi fenomen odkrywania rodzinnej 
przeszłości i tylko ona w sposób jednoznaczny identyfikuje turystów 
genealogicznych z odwiedzanymi miejscami. Współcześnie to najpo-
pularniejszy symptom zainteresowania przeszłością. Może stanowić 
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klucz do poznawania dziedzictwa danego regionu, nie tylko dla jego 
mieszkańców ale także dla turystów genealogicznych, których ascen-
denci go zamieszkiwali.

Słowa kluczowe: genealogia, turystyka, turystyka genealogiczna

SUMMARY

Genealogical tourism is a new type of this activity. It is a kind of re-
sponse to understanding it as a search for individual and true identity. 
It is a phenomenon of discovering the family past and only it uniquely 
identifies genealogical tourists with the places visited. Today it is the 
most popular symptom of interest in the past. It can be the key to 
discovering the heritage of a given region, not only for its inhabitants 
but also for genealogical tourists whose ascendant lived there.

Keywords: genealogy, tourism, genealogical tourism
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MATEUSZ KUFLIŃSKI
UNIWERSYTET GDAŃSKI

UTOWAROWIENIE KULTURY  
NA PRZYKŁADZIE SAKRALIZACJI 

COCA-COLI  
W SAN CRISTOBAL, CHIAPAS

COMMODIFICATION OF CULTURE  

ON THE EXAMPLE OF COCA-COLA’S  

SACRALIZATION IN SAN CHRISTOBAL, CHIAPAS

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza procesu zaadaptowania ele-
mentu globalności – jakim jest coca-cola – i uczynienie z niego elementu 
lokalności przez społeczność z meksykańskiego stanu Chiapas, zwłaszcza zaś 
ludzi zamieszkujących tamtejsze miasto San Cristobal. Owo zaadaptowanie 
jest rozpatrywane w kontekście uczynienie z coca-coli elementu sacrum –  
napoju obrzędowego i rytualnego. W tym celu artykuł, poza wprowadzeniem 
i zakończeniem, został podzielony na pięć części. Część pierwsza jest wska-
zaniem zależności między lokalnością i globalnością w kontekście współcze-
snych przemian kulturowych w obrębie kapitalizmu. Część druga przedstawia 
najważniejsze informacje na temat Coca-Cola Company – jak stała się ona 
globalną marką, a także na temat roli, jaką pełnią korporacje we współcze-
snym kapitalizmie. W części trzeciej scharakteryzowane zostało społeczno- 
gospodarcze tło peryferyjnej gospodarki Meksyku w XX wieku, wskazujące  
i wyjaśniające korzystne, często preferencyjne warunki negocjacyjne dla kor-
poracji takich jak Coca-Cola. Część czwarta stanowi syntetyczny obraz proce-
su sakralizacji coca-coli przez mieszkańców Chiapas, zaś część piąta przedsta-
wia szeroko rozumiane społeczne i ekologiczne skutki owej sakralizacji oraz 
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w ogóle obecności Coca-Coli w regionie. Na czym zatem dokładnie polega 
sakralizacja coca-coli? I jak to się stało, że napój ten trafił do Chiapas stając się 
lokalnym elementem sacrum? Innymi słowy, jakie są przyczyny, a jakie skutki 
pojawienia się na masową skalę napoju w regionie? Dlaczego korporacja ta 
ma tak dużą władzę, i jak to się stało, że uważa się ją za symbol kapitalizmu  
i kultury amerykańskiej? Aby odpowiedzieć na te pytania korzystam z lite-
ratury przedmiotu dotyczącej historii Coca-Cola Company (Emlore 2018; 
Hymson 2011; Napiórkowski 2019), historii Meksyku (Leszczyński 2013; 
Łepkowski 1983a; Łepkowski 1983b) oraz wyników i wniosków z wielolet-
nich badań terenowych zarówno w San Cristobal, jak i w całym stanie Chia-
pas (Nash 1994; Nash 1995; Nash 2007). 

Lokalność jako produkt

We współczesnym kapitalizmie, w związku z jego specyfiką i ciągłymi 
napięciami między lokalnością i globalnością ludy i grupy etniczne – najczę-
ściej zamieszkujące terytoria pozaeuropejskie – w poszukiwaniu sprawczości 
decydują się (lub są zmuszane) do przetworzenia niektórych elementów swo-
jej ,,kultury etnicznej’’ tak, by stały się one produktem zdolnym zaspokoić 
konsumenckie potrzeby turystów. W tej konfiguracji owym podstawowym 
narzędziem sprawczości jest pieniądz, którego posiadanie stwarza jakiekol-
wiek możliwości do samostanowienia (Ferguson 2015). Proces ten, w dużej 
mierze posługując się przykładami pochodzącymi z Afryki, przeanalizowali 
antropologowie, wykazując, że w wielu miejscach ,,sprzedaż kultury zastąpi-
ła (…) sprzedaż siły roboczej’’ (Comaroff i Comaroff 2011, s. 35). W USA 
ludność rdzenna zaangażowała się w ,,kapitalizm kasynowy’’, afrykański lud 
San stał się ,,etnokorporacją’’, podobnie stało się z południowoafrykańskimi 
Bakofengami – Comaroffowie nazywają to zjawisko ,,etnicznością sp. z o. o.’’ 
(Comaroff i Comaroff 2011, s. 83, 113). Taki ,,wolny rynek etniczności’’ ma 
swoje jasne i ciemne strony, zazwyczaj jednak w praktyce oznacza formalizację 
tożsamości danej grupy. Jednocześnie jej członkowie stają się ,,turystami wła-
snej kultury’’ – są zarazem jej twórcami i konsumentami, ponieważ sprzedają 
swoją ,,autentyczność’’, która nie jest jednak czymś historycznym i obiektyw-
nym, a polega na jej wytwarzaniu oraz negocjowaniu, tak by turysta czuł się 
usatysfakcjonowany obcowania z prawdziwą obcością (Comaroff i Comaroff 
2011, s. 38, 61, 80). 

Przy tego rodzaju zjawiskach dochodzi do wspomnianych napięć między 
tym co lokalne i tym co globalne. Jak opisuje to zagadnienie Marshall Sahlins: 
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,,Globalne mechanizmy zachodniego kapitalizmu podlegają lokalnym adapta-
cjom, te zaś stają się narzędziami kulturowego zróżnicowania: konstruowania 
i artykułowania lokalności. Kultura nie jest jedynie skierowaną na rekon-
struowanie przeszłości spuścizną. Kultura jest skierowanym na przyszłość 
projektem’’ (Sahlins 1999, s. IX-X). Innymi słowy, lokalność pod wpływem 
interakcji z ,,zewnętrzem’’, a zatem globalnością ulega przeobrażeniom. Owe 
adaptacje globalności nie polegają jedynie na procesach opisanych i przeanali-
zowanych przez Comaroffów jako ,,etniczność sp. z o. o.’’. Zdarza się, że glo-
balny produkt zostaje zaadaptowany w ramach lokalności i staje się ważnym 
elementem życia religijnego – ulega powszechnej wśród danej społeczności 
sakralizacji. To właśnie stało się z coca-colą w meksykańskim San Cristobal, 
w stanie Chiapas. Aby zrozumieć dlaczego tak się stało, należy najpierw przyj-
rzeć się producentowi tego napoju.

Cola – symbol globalnego kapitalizmu

Korporacje ponadnarodowe, takie jak Coca-Cola Company są bez 
wątpienia są jednym z  fenomenów współczesnego świata (zob. Robbins 2006, 
118-138). Laura Hymson pisze na jej temat, że jest to ,,firma która nauczyła 
świat śpiewać’’, i bywa to śpiew zarówno pełny rozpaczy, jak i zadowolenia 
lub – jak w przypadku społeczności z San Cristobal – religijnego uniesienia 
(Hymson 2011). Historię meandrów działalności korporacji opisał jakiś czas 
temu historyk Bartow Elmore w monografii zatytułowanej Obywatel Coke, 
nawiązując wprost do decyzji Sądu Najwyższego USA z końca XIX wieku, 
dotyczącej statusu korporacji jako podmiocie o prawach osoby fizycznej (El-
more 2018). Ta oraz inne decyzje polityczne i sądowe, a także globalizacja 
świata odbywająca się m. in. za sprawą liberalizacji handlu i przystępowania 
państw do organizacji międzynarodowych (np. Światowa Organizacja Hand-
lu – WTO) czy stając się stronami umów międzynarodowych (np. NAFTA), 
umożliwiły korporacjom takim jak Coca-Cola drenaż surowców naturalnych 
oraz tzw. eksternalizację kosztów produkcji, których cenę ponoszą społec-
zeństwa i środowisko naturalne głównie obszarów peryferii. 

Jak podaje w swojej książce Elmore, Coca-Cola ,,w połowie XX wieku 
była (…) największym na świecie nabywcą cukru, największym globalnym 
konsumentem przetworzonej kofeiny, największym komercyjnym kupcem 
aluminiowych puszek i plastikowych butelek w branży bezalkoholowych 
napojów gazowanych i czołowym konsumentem wody’’ (Elmore 2018,  
s. 16). Historyk nazywa jednak colę ,,napojem wyzwolenia’’, i istotnie,  
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w czasie trwania II wojny światowej była nim dla żołnierzy amerykańskich, 
towarzysząc im przy wyzwalaniu miast i wiosek spod niemieckiej okupacji, 
zaś zmęczonym wojną Europejczykom jawił się jako ,,paliwo ludzi walczących 
o wolność’’ (Emlore 2018, s. 129). Tak oto lepki, czarny napój będący sym-
bolem kapitalizmu stał się także jednym z amerykańskich ,,totemów naro-
dowych’’ (Napiórkowski 2019, s. 196-199). 

Marką prawdziwie globalną, Coca-Cola stała się jednak kilka dekad po 
wojnie, w efekcie ,,rewolucji marketingowej’’ z lat 80. i 90. opisanej m. in. 
przez Naomi Klein, gdy niektóre firmy z roku na rok potrafiły zwielokrotnić 
budżet na reklamę, by ze zwykłego produktu stworzyć instytucję – markę 
(Klein 2004). Od tego czasu, korporacja dba drobiazgowo o swój wizerunek 
i public relations. Odpowiedzialna za CSR firmy w Wielkiej Brytanii, Liz 
Lowe twierdzi, że: ,,Coca-Cola ma długą historię wspierania oddolnego, ws-
pólnotowego sportu i aktywności fizycznej, a także inwestowania w społecz-
ności lokalne’’ (cyt. za Napiórkowski 2019, s. 152). Dzięki temu korporacja 
przekonuje, że sport jest ,,elementem DNA’’ jej marki (Napiórkowski 2019,  
s. 152). Poza tym, Coca-Cola chce być postrzegana jako ,,dobro wspólne’’, 
nie zaś jako globalna korporacja ponadnarodowa. Jej specjaliści od marketin-
gu odpowiadają z dumą na pytania na to, kto jest właścicielem firmy: ,,Tysiące 
ludzi. Coca-Cola jest spółką publiczną, a jej akcje są dostępne na nowojorskiej 
giełdzie. Naszymi właścicielami są więc tysiące akcjonariuszy i inwestorów na 
całym świecie’’ (cyt. za Napiórkowski 2019, s. 78). Jak to się jednak stało, że 
Coca-Cola trafiła do Meksyku?

Gospodarka peryferii

Historię Meksyku można określić jako peryferyjne zmagania, najpierw  
z neokolonializmem i imperializmem świata euroamerykańskiego, później zaś 
z globalnym rynkiem i neoliberalizmem. Pozwolę sobie pominąć tu wszystkie 
konflikty XIX-wieczne, w tym okupację francuską, i skupię się zamiast tego 
na meandrach XX-wiecznej meksykańskiej gospodarki, które przybliżą drogę 
Coca-Coli do Meksyku. Peryferyjność tego państwa widać wyraźnie, nawet 
przy powierzchownej analizie ilościowych danych dotyczących gospodarki  
z okresu porfiriatu (1876-1910):

Obcy kapitał kontrolował 90 procent z 80 największych przedsię-
biorstw, w tym 9 z pierwszej dziesiątki. Produkcja tekstyliów należała 
w 80 procentach do Francuzów, wydobycie ropy naftowej – niemal  
w całości do firm z kapitałem brytyjskim. W bankowości ponad 94 
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procent kapitału należało do obcych. Najwięcej w gospodarkę Meksy-
ku (…) zainwestowali Amerykanie – ponad miliard ówczesnych dola-
rów. (…) Amerykanie kontrolowali 80 procent górnictwa, byli właści-
cielami kilkudziesięciu milionów hektarów ziemi, a USA były odbiorcą 
trzech czwartych meksykańskiego eksportu. Nawet koleje budowano 
tak, żeby przede wszystkim ułatwiały wywóz towarów do Stanów Zjed-
noczonych. (…) Aż 90 procent mieszkańców centralnych prowincji 
nie posiadało ziemi. (…) Amerykański ambasador był najważniejszą 
osobą w lokalnej polityce i to od niego zależało, kto będzie sprawował 
władzę. Protest przeciw obcej dominacji łączył się z przekonaniem, że 
jest ona strukturalnie związana z niedorozwojem gospodarczym, nędzą 
i wykluczeniem większości (Leszczyński 2013, s. 399-400).

Po upadku rządów Porfirio Díaza i uchwaleniu nowej konstytucji (któ-
ra funkcjonuje do dnia dzisiejszego), Meksyk, nie bez problemów wewnętrz-
nych, powoli się demokratyzował, meandrując między prawicą i lewicą1. Lata 
60. i 70. to dla Meksyku czas industrializacji, urbanizacji i szybkiego przy-
rostu demograficznego. Kraj przestał być rolniczy, stał się przemy-słowo-rolny, 
około 1975 roku blisko 70 procent ludności zamieszkiwała miasta. Jednakże, 
samo państwo i cały jego aparat polityczny, jak twierdzi historyk Tadeusz 
Łepkowski: ,,było ściśle powiązane i zależne od prywatnego kapitału Stanów 
Zjednoczonych, (…) natomiast miasto Meksyk stało się ,,stolicą Volkswa-
gena’’, a spożycie kalorii i protein w latach 1968-1978 spadło o 6% (…),  
niedożywienie towarzyszyło stale wielu Meksykanom, natomiast gospodar-
ka meksykańska przeżywała (…) głęboki, strukturalny kryzys’’ (Łepkowski 
1983b, s. 371-373). 

Do przełomu XX i XXI wieku państwo nie poradziło sobie z owym 
kryzysem. Najbardziej krytyczna była sytuacja była właśnie w stanie Chia-
pas, którego ponad jedna czwarta populacji to Indianie z plemienia Majów,  
a w którym panowało największe ubóstwo, najwyższe wskaźniki analfabetyz-
mu i niedożywienia. W 1994 roku około 20 procent ludności stanu nie po-
siadało żadnych dochodów, a kolejne 40 procent posiadało dochody poniżej 
płacy minimalnej (Robbins 2006, s. 413-414). Warto podkreślić wszechobec-
ne w całym stanie bezrobocie, ubóstwo, skrajne nierówności społeczne, a także 
występowanie konfliktów na tle etnicznym oraz politycznym. Okazuje się,  
 

1 Nie znaczy to, że stał się demokracją liberalną. Natomiast, jak pisał Tadeusz Łep-
kowski, z momentem upadku w 1939 roku zamachu stanu generała Cedilli ,,zakończyła się 
epoka regionalnych, stanowych caudillos, malowniczych wodzów, panów wojny’’, co dało pań-
stwu chwilową stabilność (Łepkowski 1983a, s. 88). 
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że są to bardzo korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
dla korporacji ponadnarodowych, takich jak Coca-Cola.

Obecność korporacji w Chiapas stała się możliwa dzięki preferencyjnym 
warunkom stworzonym przez lokalne władze, co z kolei było równoznaczne 
z zapewnieniem dogodnej lokalizacji i nieograniczonymi możliwościami kor-
zystania z zasobów wodnych, które w tamtym głównie rolniczym i pasterskim 
regionie były już i tak deficytowe (Nash 2007, s. 634). Dodatkowo, doszło 
także do intensyfikacji już i tak masowych wysiedleń chłopów z ich ziemi 
(Saltman 2004, s. 164). Okazuje się, że w procesie decyzyjnym przy zawie-
raniu umowy z korporacją ważną rolę odegrali lokalni przywódcy duchowi, 
ażeby ochronić swoje przywileje i władzę jaką dysponowali. Zaczęli oni szu-
kać alternatywy dla alkoholu używanego w praktykach religijnych, z których 
w związku z pogłębiającym się stale problemem alkoholizmu ludzie masowo 
rezygnowali, dokonując konwersji na protestantyzm. Alternatywą dla alkoho-
lu, jak pokazuje badaczka June Nash, od lat 80. XX wieku stała się coca-cola 
(Nash 2007, s. 629). Co to jednak oznacza w praktyce dla społeczności z San 
Cristobal i całego Chiapas? 

Coca-cola jako sacrum

Chiapas pod względem religijnym jest stanem zróżnicowanym, i choć 
występują tam głównie katolicy i protestanci, to w praktyce wierzenia te nie 
pozostały bez wpływów lokalnych. Innymi słowy, są one mniej lub bardziej 
synkretyczne – tutaj także lokalność miesza się z globalnością. Nash przy-
wołuje historię dziewiętnastowiecznego buntu religijnego, podczas którego 
,,wyznawcy kultu obiecującego przywrócenie władzy tubylczej ukrzyżowali 
młodzież jako własnych «męczenników-Chrystusów», na próżno usiłując zdo-
być moc katolickich władców’’ (Nash 1995, s. 17). Także pod względem spo-
łecznym stan jest niezwykle zróżnicowany. Nash pisze, że podczas pierwszego 
pobytu w okolicy Amatenango del Valle była głęboko zafascynowana zawar-
ciem ,,liczącego się świata’’ w granicach wioski. Zauważyła, że  ,,prawdziwymi 
ludźmi (batz'il winiketik) byli ci mówiący w języku Tzeltal, i ci którzy obej-
mowali urzędy według tradycyjnej, cywilnej hierarchii religijnej’’ (Nash 1994, 
s. 13). Zróżnicowanie religijne przeplata się tam niekiedy ze zróżnicowaniem 
społecznym, a kwestie wiary bywają bezpośrednim powodem do podejmo-
wania poważnych w skutkach decyzji politycznych. Od lat 50. XX wieku tra-
dycyjni liderzy lokalni (caciques) wysiedlają biednych Indian, twierdząc, że 
ci są protestantami, i stanowią zagrożenie dla ,,jądra katolickiego religijnego 
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i politycznego systemu towarowego’’. Tysiące z nich zamieszkało w pasach 
nędzy (cinturones de misery) wokół San Cristobal, dodatkowo komplikując 
już i tak zawiły pejzaż społeczno-ekonomiczno-kulturowy stanu (Nash 1994, 
s. 16). Co zatem spowodowało, że napój taki jak cola zyskał tam tak ogromne 
znaczenie symboliczne?

Zanim lokalni przywódcy religijni wespół z politycznymi podjęli decy-
zję o zawarciu umowy z Coca-Colą, z powodu wspomnianego alkoholizmu  
i konwersji, alkohol był ważnym elementem rytualnym przez co najmniej kil-
ka stuleci. Nash twierdzi, że spożywanie sfermentowanych napojów podczas 
uroczystości świeckich i religijnych sięga czasów prekolumbijskich. Ponad-
to, ,,potężni widzący lub szamani chłonęli napoje tego typu, aby wzmocnić 
swoją komunikację z duszą zwierzęcia swoich pacjentów (…), aby leczyć lub 
przechwytywać czary’’ (Nash 2007, s. 627). Zatem zastosowanie i znaczenie 
symboliczne napojów alkoholowych było szerokie, obejmowało leczenie, ma-
gię, rytuały religijne i polityczne. Po podboju i kolonizacji przez Hiszpanów, 
tradycyjne napoje używane w czasie obrzędów świeckich i religijnych zostały 
zastąpione posh, czyli napój alkoholowym z trzciny cukrowej, lub po prostu 
przez rum . Napój pito podczas ,,wszystkich świąt kalendarzowych, zaręczyn 
i pogrzebów’’, zatem – ze względu na swoją pozycję – alkohol był swoistym 
surowcem strategicznym. W San Cristobal jego produkcja i dystrybucja była 
zmonopolizowana przez starszych (Nash 2007, s. 627).

Kolonizatorzy, aby lepiej podporządkować sobie podbitą ludność, i aby 
bardziej ją od siebie uzależnić narzucili obowiązek uroczystości religijnych, 
które – obok drogich w pełnieniu urzędów –  rujnowały finanse społeczności 
i skutkowały wysokimi długami w krótkim czasie (Nash 1995, s. 9). Jeszcze 
w 1971 roku stanowisko alférez (przywódcy religijnych obrzędów) zostało 
porzucone przez pewnego młodego człowieka, właśnie w związku z wysoki-
mi nakładami finansowym, czasem i ilością obowiązków, jakie kosztowało 
obejmowanie tegoż (Nash 1995, 13). Same ceremonie i uroczystości religijne, 
choć zmieniały się w czasie, także wywodziły swoją tradycję z różnych religii, 
zachowując synkretyczny charakter. Podczas ceremonii świeckich i religij-
nych, modlitwy (zwane pat’otan) adresowano do przodków (me’iltatil), pro-
sząc o pozwolenie na przełknięcie napoju. Alkohol – jak twierdzi Nash – był 
uważany za ,,prezent od Pana Jezusa Chrystusa pochodzący z wody do kąpieli 
ukrzyżowanego Chrystusa, gdy Ten został zdjęty z krzyża (s’mahtan sapilyok, 
sapilsk’aab yu’un tatik Jesu Kristo)’’ (Nash 2007, s. 627).

Z czasem spożycie alkoholu znacząco wzrosło. Wiązało się ono ze 
zwiększeniem spożywanych dawek m. in. podczas rytuałów leczniczych 
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oraz zaręczyn, w czasie których wartość kobiety mierzona była ilością alko-
holu ofiarowywaną przez potencjalnego ,,pana młodego’’. Taki stan rzeczy 
skutkował coraz większym i szerszym problemem alkoholizmu (Nash 2007,  
s. 629). Wielu mieszkańców, zwłaszcza kobiety, zaczęło kontestować zwyczaje 
powodujące pijaństwo i choroby z nim związane. Aby uniknąć borykania się  
z alkoholizmem, następowały masowe konwersje na protestantyzm. Pełni 
obaw i świadomi rosnącej niechęci do alkoholu, chcąc zachować swoje wpływy  
i pozycję tradycyjni przywódcy religijni, postanowili zastąpić alkohol słod-
kimi napojami. Stąd, od końca lat 80. rosnąca popularność i spożycie coli,  
a także zaadaptowanie jej jako elementu życia religijnego społeczeństwa Chia-
pas (Nash 2007, s. 629). Oczywiście, Coca-Cola w Meksyku znana była od 
końca XIX wieku, natomiast nie pełniła wtedy ani roli sakralnej, ani nie była 
konsumowana na masową skalę (Hymson 2011, s. 32).

Cel religijny wyznaczony przez decydentów został osiągnięty, o czym 
świadczą nie tylko badania Nash (2007), ale także ustalenia innych badaczy 
(zob. Page-Pliego 2013) oraz reportaże, takie jak Coca-Cola's Corporate Ta-
keover Of Mexico (Journeyman Pictures 2018). Co jednak z szeroko rozu-
mianymi skutkami społecznymi i ekologicznymi? Z jednej strony Coca-Cola 
Company została do Chiapas niejako zaproszona za zgodą tamtejszej społecz-
ności, a przynajmniej za zgodą przywódców religijnych i politycznych, odpo-
wiedzialnych za kwestie formalne. Przede wszystkim nikt nie poinformował 
mieszkańców o potencjalnych konsekwencjach, nikt nie zapytał ich o pozwo-
lenie lub choćby o zdanie na ten temat, a w obecnej sytuacji niewiele mogą 
zrobić, by cokolwiek realnie i długofalowo zmienić. 

Społeczne i ekologiczne koszty nowego sacrum

Wspomniane konsekwencje objęły szereg dziedzin życia mieszkańców 
Chiapas, często wywołując ,,śpiew rozpaczy’’, o którym pisała Hymson. Poza 
masowymi wysiedleniami oraz problemami związanymi z dostępem do za-
sobów wód gruntowych, należałoby wspomnieć o kosztach ekologicznych  
i zdrowotnych, z jakimi wiąże się polityka Coca-Cola Company na terenie 
całego stanu.

Produkcja wody butelkowanej jest 10 000 razy bardziej kosztowna 
od używania wody z kranu – jak twierdzi Nash – jeśli uwzględni się całe 
spektrum kosztów: od kosztów pracy po szkody dla środowiska naturalnego 
(Nash 2007, s. 632). Na produkcję jednego litra coli potrzeba od kilku do – 
w skrajnych przypadkach – kilkunastu litrów wody. W XXI wieku woda jest 
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surowcem deficytowym, którego zaczyna brakować, zwłaszcza w regionach 
peryferyjnych takich jak Chiapas. Ponadto, wiele wskazuje na to, że w tym 
stuleciu woda może stać się przyczyną konfliktów zbrojnych na wielką ska-
lę (Borek 2018, s. 33-34). W związku z tym, woda będzie coraz cenniejsza,  
a ludzkość zmuszona będzie do coraz bardziej skrupulatnego jej oszczędzania. 
Z tego punktu widzenia, produkcja Coca-Coli na peryferiach jest tragedią nie 
tylko dla społeczności Chiapas, która nie może uprawiać ziemi lub jest z niej 
wysiedlana, ale także wszystkich ludzi, na całym świecie. 

W czasie modłów kobieta otwiera z czcią szklaną butelkę coli, podpala 
ustawione w rządku wbite w ziemię świeczki, nalewa napoju do niewielkiej 
szklanki i wylewa go wzdłuż linii świeczek ze słowami: ,,Ty Panie, Ty Ojcze, 
Ty Który masz władzę by nas karmić, dajesz nam owoce, Ty który nas karmisz 
(…) Błagam Cię o deszcz, Proszę cię daj nam wodę, brak wody powodu-
je wielki żal i suszę’’. Następnie wszyscy uczestnicy ceremonii piją colę. Jak 
mówi jeden z mężczyzn z Chiapas: ,,cola to święty napój, pozwala oczyścić 
duszę. To jest siła Coca-Coli’’ (Journeyman Pictuers 2018). Zwyczaj ten – 
choć z punktu widzenia ludzi w nim uczestniczących zupełnie racjonalny –  
w połączeniu ze ,,świeckim’’, codziennym spożywaniem coca-coli powodu-
je tragiczne skutki dla zdrowia. Z roku na rok odnotowuje się wśród społe-
czeństwa Chiapas coraz większy procent ludzi otyłych, zmagających się m. in.  
z cukrzycą i chorobami serca. Ma to związek – jak podaje Jaime Page-Pliego – 
właśnie z masowym spożywaniem Coca-Coli (Page-Pliego 2013, s. 125). Badacz 
cały proces nazywa ,,zabójstwem-słodkim-samobójstwem’’ (Page-Pliego 2013,  
s. 126). Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości sytuacja ta mia-
łaby ulec poprawie. Skalę problemu potęgują wspomniane wysiedlenia i prze-
siedlenia ludności, najwyższe w kraju bezrobocie, ubóstwo i niedziałającą lub 
zupełnie nieobecną ochronę zdrowia. 

Podsumowanie 

Historia Coca-Coli w Meksyku rezonuje zarówno z sytuacją społeczno-
-gospodarczą państwa, jak i z sytuacją społeczną mieszkańców tamtejszego 
stanu Chiapas. Coca-Cola Company korzystając z wieloletniej zależności 
wobec zagranicznego kapitału oraz strukturalnych trudności wewnętrznych 
Meksyku otrzymała preferencyjne warunki, w tym także darmowy dostęp do 
zasobów wodnych służących jako podstawowy surowiec do produkcji napoju. 
Umowa z korporacją podyktowana była także problemami natury religijnej. 
Mieszkańcy Chiapas, zwłaszcza zaś kobiety, w związku z pogłębiającymi się 
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problemami alkoholizmu spowodowanego rytualnym spożywaniem alkoho-
lu, zaczęły dokonywać konwersji na protestantyzm. Coca-Cola rozwiązała 
problem alkoholizmu, wywołując jednak inne skutki społeczne i ekologicz-
ne. Sakralizacja Coca-Coli zatem, podyktowana problemami praktycznymi, 
sama stała się problemem. W efekcie stała się dla lokalnej społeczności ,,za-
bójstwem-słodkim-samobójstwem’’, wywołując masowe zachorowania na 
cukrzycę i inne choroby. Poza tym, okazała się fatalna dla środowiska natu-
ralnego, dodatkowo uszczuplając lokalne zasoby wody. Choć jak pokazują  
w przywołanych na początku artykułu przykładach Comaroffowie, relacje 
między globalnym i lokalnym nie zawsze muszą kończyć się negatywnie, bądź 
wyłącznie negatywnie, to w ostatecznym rozrachunku ciężko w przypadku 
Chiapas doszukiwać się jakichkolwiek skutków pozytywnych. Poprzez umowę 
z Coca-Cola Company lokalna społeczność została uwikłana w nowe, bardzo 
skomplikowane relacje z globalnym kapitalizmem, których efekty dla wielu 
osób i dla środowiska naturalnego wydają się nieodwracalne.
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest problemowi utowarowienia kultury w San 
Cristobal, Chiapas. Artykuł podzielony jest na pięć części. Część 
pierwsza dotyczy zagadnienia teorii utowarowienia kultury i napięć 
między lokalnym i globalnym. Część druga jest na temat historii Coca- 
Cola Company – jak firma produkująca słodkie napoje stała się sym-
bolem kultury globalnego kapitalizmu. Część trzecia to szkic historii 
gospodarczej Meksyku w XX wieku. Przedstawia strukturalne proble-
my gospodarki meksykańskiej, co wyjaśnia dlaczego korporacje takie 
jak Coca-Cola dostają w państwach takich jak Meksyk przywileje  
i warunki preferencyjne. Część czwarta dotyczy sakralizacji coca-coli. 
Znajdują się tam odpowiedzi na pytania jak i dlaczego lokalna społecz-
ność zaadaptowała ten napój, jako sacrum. Część piąta jest na temat 
konsekwencji owej sakralizacji. Konsekwencje te są wieloaspektowe, 
dotyczą zasobów wodnych, zdrowia lokalnej społeczności i środowiska 
naturalnego.

Słowa klucze: utowarowienie, globalizacja, kapitalizm, korporacje, 
coca-cola

SUMMARY

The paper is dedicated to an issue of the commodification of culture. 
The paper is divided into five parts. First part is about issue of the the-
ory of the commodification of culture and tensity between the local 
and the global. The second presents history of Coca-Cola Company 

– how the company which produces sweet drinks became a symbol of 
culture of global capitalism. The third part is a sketch of 20th century 
Mexico economic history. It shows structural problems of mexican, 
what explain why corporates like Coca-Cola gets privilege and prefe-
rential conditions in states like Mexico. The fourth part is about coca- 
cola’s sacralization. There are answers for questions how and why the 
local community adapted this drink as sacrum. The fifth part is about 
consequences of this sacralization. These consequences are multiface-
ted, concern  water resources, the health of the local community and 
the natural environment.

Keywords: commodification, globalization, capitalism, corporates, 
coca-cola
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PANDEMIA KORONAWIRUSA – 
MOŻLIWE DŁUGOTERMINOWE 

SKUTKI SPOŁECZNE

CORONA VIRUS PANDEMIC  
AND ITS POSSIBLE LONG-TERM SOCIAL IMPACTSAND

Wstęp

Do konsekwencji związanych z pandemią Covid-19 można zaliczyć wie-
lowymiarowe skutki, mające podłoże zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. 
Efekty wielu miesięcy funkcjonowania z korona wirusem to widoczne efek-
ty nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także dla różnorodnych grup 
społecznych. Wspólnym mianownikiem może być zjawisko samotności, do-
tykającej ludzi niezależnie od ich wieku, stopnia zamożności, wykształcenia.  
W relatywnie krótkim czasie od momentu pojawienia się koronawirusa, wie-
le osób musiało diametralnie zmienić swoje dotychczasowe życie. Z dnia na 
dzień redefinicji poddano wiele – na pozór wydawać by się mogło – stałych 
punktów ludzkiego życia. Dotyczyło to niemal każdej sfery funkcjonowania 

– od codziennego schematu dnia, przez m.in. sposobu zdobywania wiedzy 
(indywidualnej, w szkole, na studiach), stylu pracy, opieki nad dziećmi czy 
dbania o zdrowie swoje i najbliższych.

Pandemia Covid-19 według uczniów

Uczniowie na każdym ze szczebli drabiny edukacyjnej doświadczyli 
trudu zdalnego nauczania i wiążącej się z tym wielopłaszczyznowych konse-
kwencji, takich jak np.: separacja od rówieśników, samotność, niepewność 
jutra, problemy związane z przyswajaniem nowego szkolnego materiału.  
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Jak zauważyła Agnieszka Kaszycka – 

„z izolacją nie najlepiej radzą sobie także dzieci i młodzież. Wielomie-
sięczne odcięcie od normalnych kontaktów społecznych przynosi efekt 
w postaci nowych, niewystępujący wcześniej zaburzeń (…). W pan-
demii młodzi ludzie zmagają się nie tylko z lękiem o bliskich, którego 
doświadczają w zetknięciu z chorobą. Obawy wywołuje także zdalne 
nauczanie, z którym wcześniej nie mieli do czynienia. Boją się, że sobie 
nie poradzą z nauką, boją się złych ocen, tego, że nie osiągną stawia-
nych sobie celów. W tej sytuacji brakuje im kontaktu z nauczycielem, 
rozmowy” (Majba-Pochwat: 2021, s. 17).

Szczególnie trudna w czasie pandemii Covid-19 była sytuacja maturzys-
tów. W ich przypadku można mówić o podwójnie straconym czasie. Dla częś-
ci z maturzystów, którzy na egzaminie dojrzałości i egzaminie zawodowym 
kończyli proces kształcenia formalnego, zabrakło przejścia między czasem 
nauki, a okresem przyszłej pracy zawodowej. Próby czasu i izolacji mogło nie 
przetrwać także część młodzieńczych relacji. Szczególnie w pierwszym roku 
pandemii, gdy uczniowie klas ósmych oraz maturzyści przygotowywali się do 
egzaminów końcowych i dojrzałości, doświadczyli oni niepewności tego, czy, 
kiedy i w jakiej formie one się odbędą. Część osób doświadczyła samotnoś-
ci i poczucia beznadziejności. Przygotowanie do wspomnianych egzaminów 
odbywało się przede wszystkim w domu, online. Niektórzy uczniowie wraz 
z przejściem na zdalny system nauczania zniknęło z systemu edukacji. Wy-
chowawcy, nauczyciele nie mieli wiedzy o tym, co dokładnie się z ich ucznia-
mi. Indywidualne przyczyny absencji były różnorodne – część osób nie miała 
wystarczającego dostępu do sprzętu, Internetu (szczególnie, gdy w jednym 
gospodarstwie domowym było kilkoro dzieci i pracujący zdalnie rodzice), 
inni celowo wagarowali i nie brali udziału w lekcjach. Kolejni na skutek przy-
musowej izolacji i wynikającego z tego obciążenia psychicznego, zachorowali 
na depresję i nie byli w stanie prowadzić normalnego życia sprzed okresu 
pandemii. Dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych również 
mogła zniknąć z systemu zdalnej szkoły – część osób nie chciała zapraszać kla-
sy i nauczycieli do domów, w których codziennością były awantury, różnego 
rodzaju przemoc, używki. 

Przedstawione wyżej możliwe sytuacje wiążą się z długofalowymi kon-
sekwencjami indywidualnymi oraz społecznymi. Zasadnym byłoby opraco-
wanie przez zespoły specjalistów metod dalszego postępowania i długofalowej, 
a nie jedynie doraźnej pomocy dla potrzebujących uczniów.
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Kolejnym niepokojącym zjawiskiem długoterminowego przeniesienia 
życia uczniów do Internetu była przymusowa redefinicja postaw. Przed 
wybuchem pandemii koronawirusa piętnowano negatywne skutki psy-
cho-społeczne i zdrowotne, będące wynikiem nadmiernego i długotrwałego 
korzystania z komputera lub telefonu. Po 4 marca 2020 r. powyższe nasta-
wienie uległo zmianie. Korzystanie z komputera i Internetu nie było już 
możliwością, ale koniecznością. Funkcjonowanie w sieci uległo czasowemu 
wydłużeniu do nawet kilkunastu godzin. Uczniowie mieli internetowe lek-
cje, które odrabiali również online, późnie, aby odpocząć nie wychodzili na 
zewnątrz czy do znajomych, ale również korzystali z rozrywek w sieci, wy-
dłużając tym samym czas bycia online. Jednocześnie komputer i telefon stały 
się głównymi nośnikami komunikacji z rówieśnikami. Można tutaj postawić 
pytanie o jakość tego typu relacji międzyludzkich oraz o samą jakość zdalnego 
nauczania. Odpowiedź na to pytanie nie nastąpi od razu, ale będzie możli-
wa do uzyskania wraz z upływem czasu. Konsekwencje edykacyjno-społeczne 
również mogą być różne. Można wysunąć tezę, że w wielu przypadkach stra-
conego czasu nie będzie można odzyskać. Wiele z tego zweryfikują przyszłe 
miesiące, a nawet lata. Inne zdrowotne konsekwencje o ile nie są już widoczne 
w postaci nadwagi lub otyłości, również będą widoczne w przyszłości. Nad-
waga i otyłość są poważnymi chorobami, które mogą być podłożem innych 
schorzeń (np. nadciśnienia, bulimii, anoreksji, zaburzeń psychicznych, niskie-
go poczucia własnej wartości, cukrzycy i innych). 

Część uczniów w momencie przymusowego zamknięcia nie otrzymała 
pomocy w postaci należytej pomocy psychologicznej, część z nich wyma-
gała pomocy w trakcie zdalnej nauki. Nierzadko rodzice i opiekunowie nie 
dysponowali czasem lub wiedzą w tym zakresie. Dzieci pozostawione same 
sobie musiały nauczyć się sobie radzić w niełatwym dla nich czasie. Dodat-
kowo możliwa frustracja najbliższych spowodowana czasowym zamknięciem  
w domu, niepewnością o to, co przyniesie przyszłość, przekładała się na dzie-
cięce odczucia. 

Według Kaszyckiej

„izolacja powoduje, że młodzież nie jest w stanie rozwijać kompetencji 
społecznych, wywołuje długotrwały stres, którego efekty mogą być od-
czuwalne jeszcze długo w przyszłości” (Majba-Pochwat: 2021, s. 17).
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Covid-19 oczyma małego dziecka

Po 4 marca 2020 r. dla wielu dzieci dotychczas znany im świat diame-
tralnie uległ zmianie. Dla części z nich były to zmiany niezrozumiałe, czas,  
w którym w szczególny sposób poczuły się osamotnione i utraciły dotychczas 
znane im życie. Nierzadko najmłodsi zostali pozostawieni bez tzw. „okresu 
przejściowego”, zmiany zachodziły nie etapami, ale z dnia na dzień. Świat 
małego człowieka – w pewien sposób harmonijny, poukładany, dobrze im 
znany – stawał się obcym, hermetycznym stylem funkcjonowania, na wielu 
płaszczyznach niezrozumiały lub wręcz budzący grozę. Szczególnie młodsze 
dzieci w wieku przedszkolnym nagle zostały wyrwane ze znanego im planu 
dnia i zamknięte często na niewielkich przestrzeniach ich własnych domów. 
Jednego dnia dzieci wyjęto z systemu opiekuńczo-edukacyjnego i na kilka 
miesięcy pozbawiono ich kontaktu ze znanymi im nauczycielami, rówieśni-
kami z grupy przedszkolnej oraz z systemem socjalizacyjnym, dzięki któremu 
nabywały wielu, także społecznych umiejętności. Wartym podkreślenia jest 
to, że z dniem zamknięcia przedszkoli nikt nie potrafił odpowiedzieć dzie-
ciom na pytanie, kiedy znów spotkają się z innymi dziećmi w dobrze znanym 
im środowisku. Początkowo zamknięcie placówek miało trwać dwa tygodnie. 
Później ten czas został wydłużony.

W przypadku młodszych dzieci ogromną trudność stanowiło wytłuma-
czenie im sytuacji, w której się znalazły. Wiele z nich operowało pojęciem „ko-
ronawirus”, ale poza tym, że jest to coś niedobrego, wiedziały niewiele ponad 
to. Nierzadko w wielu domach zabrakło wsparcia dzieci, rozmowy i odpowie-
dzi na wiele pytań zadawanych przez najmłodszych domowników. 

Zgodnie z odgórnymi zaleceniami placówki przedszkolne również miały 
przejść na zdalny tryb nauczania, co w przypadku kilkuletnich dzieci było 
trudnym rozwiązaniem, nierzadko pozbawionym racjonalności. W wielu 
przypadkach nauka tego typu ograniczała się do wysłania przez nauczycielki/
umieszczenia na stronie przedszkola materiałów z zajęciami na poszczególne 
tygodnie, z prośbą skierowaną do rodziców i bliskich dzieci, aby ci wykona-
li je w domowym zaciszu. W wielu przypadkach nikt nie zadał sobie trudu, 
aby sprawdzić, jak ten proces przebiega, czy materiał w ogóle jest realizo-
wany. W przypadku rodzin, w których jest kilkoro dzieci, rodzice pomagali 
przede wszystkim dzieciom w wieku szkolnym, przedszkolaki często były po-
zbawione możliwości skorzystania z materiałów umieszczonych w sieci. To 
wiązało się nie tylko z ograniczonym dostępem do komputera i Internetu,  
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ale także wymagało większego zaangażowania ze strony rodziny, na co nie 
zawsze poszczególni jej członkowie mieli czas lub siłę. 

Niezrozumiałym dla wielu przedszkolaków był nakaz noszenia maseczek 
(teoretycznie obowiązkowy dla dzieci, które miały już minimum 5 lat). Część 
z nich nie rozumiało dlaczego, tak jak do tej pory nie mogą bawić się z rówie-
śnikami na placu zabaw, ponieważ wiele z takich miejsc przez długi czas było 
wyłączonych z użytkowania. Niełatwą kwestią były także liczne obostrzenia, 
związane z brakiem możliwości wyjścia z domu – szczególnie w czasie, gdy 
karane było nawet wyjście do lasu. W jednym momencie dzieci musiały od-
naleźć się w nowej sytuacji, której niejednokrotnie nie rozumiały. Szczególnie 
trudne mogło być to dla dzieci mieszkających w budynkach wielorodzinnych. 
Dzieci, które miały dostęp do ogrodów, zdawały się być w lepszej sytuacji. 

Wartym podkreślenia jest to, że część dzieci miała kontakt z rodziną spo-
za swojego gospodarstwa domowego w większości przez telefon czy interneto-
we komunikatory. To nigdy nie może zastąpić bezpośredniego spotkania, nie 
nauczy też zachowania w grupie, odczytywania sygnałów niewerbalnych, nie 
umożliwiło także wspólnej zabawy czy budowania właściwych relacji. Tu też 
w trudniejszej sytuacji znalazły się dzieci niemające rodzeństwa czy wychowy-
wane przez starsze osoby, które nie mogły lub nie miały możliwości poświęcić 
im tyle czasu, ile wymagały. 

Ponadto w licznych przypadkach młodsze dzieci mogły mieć trudność 
ze zrozumieniem zachowań dorosłych osób z otoczenia. Warto zwrócić uwa-
gę, że szczególnie w pierwszych tygodniach zamknięcia sklepów, restaura-
cji, punktów usługowych czy fabryk, wzrosło bezrobocie, część osób utraci-
ła pracę. To mogło przełożyć się na zwiększenie frustracji, lęk o przyszłość  
i zapewnienie rodzinie środków utrzymania. Nierzadko wtedy młodsze dzieci 
były świadkami negatywnych zachowań rodziców, mimowolnie uczestniczyły 
w trudnych rozmowach, udzielał im się strach dorosłych. Część dzieci przy-
najmniej czasowo ograniczyła kontakt z dziadkami, kuzynostwem i innymi 
bliskimi im osobami. Rozmowy telefoniczne nie zawsze zaspokajały ich emo-
cjonalne potrzeby.

Warto wspomnieć również to, że rodzice, opiekunowie sprawujący pie-
czę nad małoletnimi nie zawsze mieli wystarczającą liczbę pomysłów i cier-
pliwości do zabawy z młodszymi dziećmi. Dzieci w wieku przedszkolnym 
wymagają swoistej uwagi, zaangażowania – nie wszystkie potrafią sprawnie 
zorganizować swój plan dnia, nawet, jeśli dotyczy on sfery zabawy. W rela-
cjach dziecko-rodzic/opiekun można było zaobserwować elementy zdenerwo-
wania, szczególnie gdy matka lub ojciec świadczyli zdalną pracę i przez kilka 
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godzin w ciągu dnia musieli wykazać się stosowną koncentracją i rzetelnym 
wypełnianiem swoich zawodowych obowiązków. Rozwiązaniem po które się-
gało wtedy część rodziców, było zwiększenie liczby godzin małego dziecka 
przed telewizorem czy ekranem telefonu lub komputera. Warto podkreślić, 
że taka nadmierna ekspozycja na bodźce, może prowadzić do wielu zaburzeń 
– koncentracji, odróżnienia świata wirtualnego od rzeczywistego, wytworzenia 
lęków, w tym nocnych czy wytworzenia zachowań agresywnych w przypadku 
próby ograniczenia telewizji, telefonu lub komputera. Wspomnieć należy, że 
młodsze dzieci nie mają w pełni wypracowanego sposobu komunikowania 
swoich potrzeb, w szczególności emocjonalnych. Nie zawsze też potrafią spo-
kojnie reagować na ograniczenia. One dopiero uczą się siebie oraz otaczające-
go je świata. 

Równocześnie w czasie pandemii wiele elementów funkcjonowania, na 
które czekały dzieci, musiało ulec zmianie, odłożeniu lub całkowitemu za-
niechaniu. W związku z wejściem ograniczeń dotyczących liczby osób, które 
mogą spotkać się w jednym miejscu (organizacja spotkań), część dziecięcych 
marzeń lub obietnic, złożonych przez dorosłych, musiały ulec redefinicji. 
Wiele uroczystości urodzinowych musiało zostać odwołanych, nie odbyły się 
zaplanowane wyjazdy, także różnorodne święta zmieniły swoją formę. 

W czasie koronawirusowej odwilży obostrzeń, dotyczących przedszkoli, 
część dzieci na powrót została przyjęta do placówek. Jednak nie wszystkie 
dzieci otrzymały tę możliwość. Obostrzenia, które obowiązywały od maja do 
końca sierpnia precyzowały liczbę dzieci na metr kwadratowy. To oznaczało, 
że część przedszkolaków nadal musiała pozostać w domach. 

Kolejną trudną kwestią związaną z możliwością uczęszczania do przed-
szkola i wiążącą się z ponownym wejściem do systemu opiekuńczo-eduka-
cyjnego, były nowe wytyczne dotyczące przekazania dziecka pod opiekę pra-
cowników przedszkola. Wówczas wiele dzieci mogło doświadczyć problemu 
samotności – w szczególności, gdy rodzic mógł odprowadzić malucha wy-
łącznie do drzwi placówki. Później dziecko z częścią kwestii organizacyjnych 
musiało poradzić sobie samo. Nie w każdej sytuacji pracownik przedszkola 
mógł mu pomóc. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się dzieci, które 
rozpoczęły przygodę z przedszkolem we wrześniu 2020 r. One w szczególny 
sposób doświadczyły dziecięcej samotności. One również zostały pozbawio-
ne tego, co było wpisane w organizację placówki we wcześniejszych latach 

– wiele z nich ominęły takie uroczystości, jak np. pasowanie na przedszkolaka, 
dzień babci i dziadka czy spacery poza teren przedszkola. Dzieciom, które  
w roku szkolnym 2019/2020 po raz ostatni uczęszczały do przedszkola 
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zabrakło uroczystego pożegnania z placówką i przejścia do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej.

Sytuacja studentów w dobie pandemii 
koronawirusa

Studenci byli grupą społeczną, którą dotknęło zjawisko samotności. Ko-
nieczność ograniczenia kontaktów z osobami z roku, przeniesienie nauki do 
Internetu – to tylko niektóre z podstawowych trudności, które pojawiły się 
po 4 marca 2020 r. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się studenci prze-
bywający na wymianie oraz ci, którzy pochodzili z odległych części Polski lub 
z innego kraju. Po powrocie do swoich rodzinnych domów tacy studenci byli 
zdani właściwie jedynie na internetowe formy kontaktu z wykładowcami oraz 
koleżankami i kolegami z roku. Znów niełatwym pytanie dotyczy jakości stu-
diów realizowanych w formie on-line. O ile w części przypadków taka forma 
przekazywania i nabywania wiedzy jest dobra, są jednak kierunki, czy zajęcia, 
w których jest to niezwykle trudnie. Jak nauczyć zdalnie przyszłe pielęgniarki 
np. wykonywania zastrzyków? Jak zdalnie można nabyć umiejętność wykony-
wania operacji? Skutki tego zobaczymy w przyszłości.

W trudnej sytuacji znaleźli się również studenci, którzy z dnia na dzień 
utracili płynność finansową. Część z nich do tej pory utrzymując się samo-
dzielnie, nagle z utratą zatrudnienia, zostało bez środków na opłacenie stu-
diów, czy kwater w innym mieście. Dla niektórych wizja związana z brakiem 
pracy, wiązała się z koniecznością rozważenia przerwania nauki i powrotu do 
rodzinnego domu. Osoby pochodzące z małych miejscowości po powrocie do 
rodziców również nie zyskały tam finansowej poprawy – wraz z wybuchem 
pandemii trudno było im znaleźć pracę w rodzinnych stronach.

Inną kwestią były liczne próby przetrwania kształtujących się, młodzień-
czych związków. Nie ma statystyk określających, ile z nich nie przetrwało pró-
by odległości i trudnego czasu pandemii oraz ilu młodych ludzi doświadczyło 
związanej z tym samotności. 

Koronawirusowe realia dorosłych

Dorośli, na co dzień aktywni zawodowo także doświadczyli niełatwych 
skutków pandemii koronawirusa. Rodziny na co dzień rozdzielone przez 
odległość, gdy jeden z partnerów pracował poza ojczystym krajem, wraz  
z zamknięciem granic, doświadczał samotności w zwielokrotnionym stopniu. 
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Tu trudnym była też niepewność dotycząca czasu, gdy znów będzie możliwe 
scalenie rodziny.

Samotność nie ominęła także osób pracujących w branżach, które w naj-
większym stopniu ucierpiały w czasie pandemii. Dla wielu z nich niepewność 
dotycząca przyszłości, szereg pytań o to, w jaki sposób zaspokoją potrzeby 
swoich rodzin, za co spłacą zaciągnięte zobowiązania, mglista wizja pomocy 

– wszystko to wiązało się z poczuciem osamotnienia i beznadziejności. Trud-
nym było ukrycie negatywnego nastroju przed najbliższymi, w tym przed 
dziećmi. Część osób nie potrafiła sobie z tym poradzić. 

Samotność seniorów

W niełatwej sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się osoby starsze. 
Wiele z nich z dnia na dzień utraciło stabilność funkcjonowania. Ograniczona 
możliwość dostania się na wizytę lekarską, szczególnie w mniejszych miej-
scowościach, mniejsza liczba kursów autobusowych, umożliwiających podróż 
np. do pobliskiego miasta, nakaz pozostania w domu, apele o ograniczenie 
odwiedzin i wreszcie strach przed tym, co przyniesie przyszłość – wszystko to 
spotęgowało poczucie samotności osób starszych. Trudnym był nakaz pozo-
stania w domu, który z bezpiecznego azylu stał się czymś w rodzaju więzienia. 

Jak zauważyła Julita Skiba – 

„skutki lockdownu najbardziej odczuwają osoby samotne, a przy tym 
wciąż witalne i towarzyskie. Dla nich zamknięcie w domu jest jak wy-
rok (…) nic nie zastąpi żywej interakcji, do której przywykli, a której 
teraz zostali pozbawieni. Nie wszyscy potrafią to udźwignąć” (Majba-

-Pochwat: 2021, s. 17).

Również tak istotna dla wielu z nich kwestia związana z możliwością 
czynnego uczestniczenia w mszach świętych czasowo została uniemożliwiona. 
W kwietniu wielu z nich samotnie spędziło Święta Wielkanocne. Ten radosny 
czas dla części z nich stał się smutnym momentem ich życia. Nie każdy z se-
niorów potrafi korzystać z Internetu, nie każdy ma smartfona czy komputer. 
Nierzadko na długie tygodnie jedyna łączność z najbliższymi odbywała się za 
pośrednictwem telefonu. 

Wartym podkreślenia jest to, że statystyki zachorowań i zgonów każdego 
dnia prezentowane w mediach wzbudzały strach osób starszych. Część z nich 
zetknęła się z koronawirusem i jego skutkami w bezpośredni sposób lub mieli 
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w swoim otoczeniu kogoś, kto zachorował. Osoby prowadzące jednoosobowe 
gospodarstwa domowe, przebywające w zamknięciu, miały szczególnie dużo 
czasu na rozważanie swojego stanu.

Ważnym elementem życia osób starszych była pomoc każdego rodza-
ju, na którą mogli liczyć. Tak proste gesty, jak zrobienie zakupów, pomoc  
w opłaceniu rachunków i załatwieniu podstawowych spraw powodowały,  
że na krótką chwilę seniorzy czuli się ważni i mieli wrażenie, że otoczenie  
o nich pamięta. 

Funkcjonowanie osób przewlekle chorych  
oraz przebywających w szpitalu

Kolejną grupą, która w szczególny sposób odczuła skutki pandemii ko-
ronawirusa, były osoby przewlekle chore. Dla nich niepewność jutra zyskała 
inny wymiar. Z jednej strony ograniczona pomoc w walce o własne zdrowie, 
z drugiej strony osamotnienie związane z nową sytuacją. Pojawienie się nowej 
choroby Covid-19 nie spowodowało, że wszystkie inne, znane do tej pory 
choroby zniknęły. Wielu pacjentów zgłaszało się do lekarza zbyt późno, gry 
ratunek był niemożliwy. Wielu z nich w czasie pandemii zostało pozostawio-
nych sami sobie. 

W trudnej sytuacji znaleźli się pacjenci przebywający w szpitalach. Oso-
by niesamodzielne były zdane tylko i wyłącznie na szpitalny personel, który 
niejednokrotnie był przemęczony i nie dysponował wystarczającą ilością cza-
su, aby w porę zaspokoić podstawowe potrzeby pacjentów niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Tego rodzaju pacjenci nie mogli skontaktować się  
z rodziną, bo np. nie mieli telefonu lub nie potrafili/nie mieli możliwości  
z niego skorzystać. Smutnym znakiem pandemii Covid-19 była samotność 
szpitalnego umierania. Oczywistym jest fakt, że dla osób wierzących ważnym 
była wizja spotkania się z Bogiem, jednak z ludzkiej perspektywy był to szcze-
gólnie trudny moment, samotnego umierania. Tragiczną wizją jest brak moż-
liwości pożegnania się z najbliższymi i samotność odchodzenia na szpitalnym 
łóżku. 

Osamotnieni byli także pracownicy szpitali, którzy zobowiązani byli 
do brania dodatkowych dyżurów, na czym cierpiały ich relacje rodzin-
ne. Bezsilność wielu medyków, (szczególnie pracujących z chorymi na Co-
vid-19), którzy na wiele godzin wkładali niewygodne kombinezony, nie mo-
gąc przy tym zrealizować podstawowych potrzeb fizjologicznych, nie mając 
czasu i możliwości, aby w trakcie dyżuru zjeść posiłek lub napić się herbaty, 
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ukazywała ogrom trudności ich pracy. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, salo-
we, laboranci i inni medycy – ich także, wraz z nasilaniem się przebiegu pan-
demii koronawirusa, dotykało zjawisko samotności. Część z nich wspominała  
w przekazach telewizyjnych czy radiowych o tym, że czuli się napiętnowani 
tym, że pracują z chorymi na Covid-19. Zdarzały się przypadki, że odmawia-
no im możliwości zakupu produktów w sklepie. Ludzie z otoczenia bojąc się 
zakażenia, niejednokrotnie skazywali medyków na społeczny ostracyzm.  
Szczególnie głośną sprawą był przypadek lekarza z Kielc, który w marcu 2020 
r. targnął się na własne życie. Profesor będąc chorym na Covid-19 nie poradził 
sobie z falą hejtu, której doświadczył w związku z tym, że zaraził się korona-
wirusem (Gołdyn: 2020). Tu psychologiczna pomoc nie przyszła na czas. 

Trud funkcjonowania  
w czasie kwarantanny/izolacji

Osoby podejrzane o kontakt z osobami zakażonymi Covid-19 oraz oso-
by chore na koronawirusa, ale nie wymagające hospitalizacji, pozostawały 
zamknięte we własnych mieszkaniach lub domach. Często działo się to na-
gle i bez braku uprzedniego uporządkowania bieżących spraw. Zamknięcie  
w czterech ścianach niosło ze sobą szereg negatywnych odczuć. Bezwzględny 
zakaz opuszczania lokum sprawiał, że redefinicji ulegało wiele dotychczaso-
wych odczuć. W wielu przypadkach kwestie związane z tak błahymi sprawami, 
jak wyrzucenie śmieci w domu wielorodzinnym, zrealizowanie recepty, czy 
zakup niezbędnych artykułów spożywczo-przemysłowych stawało się rzeczą 
niemożliwą do samodzielnej realizacji. Pomoc drugiej osoby, sąsiadów, rodzi-
ny nie zawsze była możliwa w takim stopniu, jak wymagała tego konieczność. 
Część osób mogła wtedy poczuć samotność wśród ludzi. 

Podsumowanie

Pandemia Covid-19, która wybuchła w Polsce na początku marca  
2020 r., wywołała różnorodne skutki społeczne. Wśród nich dotkliwy pro-
blem dotyczy samotności. Dotknęła ona wiele grup, niezależnie od wieku oso-
by, zawodu czy statusu. Skutki samotności mogą mieć długofalowy charakter, 
ponieważ wiele osób musiało niespodziewanie diametralnie zmienić swój styl 
życia. Z dnia na dzień pojawiły się: przymusowa izolacja, zamknięcie w czte-
rech ścianach, postrzeganie własnego domu jako wiezienia. Wraz z pojawie-
niem się choroby Covid-19, poczucie beznadziejności towarzyszyło ludziom 
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w niemal każdym wieku – od przedszkolaka aż po seniora. Wszystkie te grupy 
połączyło jedno z negatywnych doznań – poczucie samotności.
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STRESZCZENIE

Pojawienie się pandemii koronawirusa to nie tylko zdrowotne lub 
ekonomiczne skutki, ale także nierzadko długofalowe konsekwencje, 
dotyczące dwóch równie ważnych obszarów – psychologicznego i spo-
łecznego. Wiele osób w czasie pandemii doświadczyło wielowymia-
rowej samotności. Była to nowa odmiana samotności, różna od tej, 
którą przeżywa się w czasie pozbawionym ogólnoświatowego, śmier-
cionośnego wirusa. Obecność choroby Covid-19, która pojawiła się 
na początku 2020 r. zmusiła wiele osób do zmiany dotychczasowego 
stylu życia oraz postrzegania nie tylko otoczenia, ale także swojej osoby. 
Niezależnie np. od wieku, stanu zdrowia, statusu materialnego, itd., 
wiele osób dotknęło zjawisko samotności. Każdy człowiek przeżywał ją 
w inny sposób. Można jednak podjąć próbę opisania jej ze względu na 
wyodrębnienie wspólnych cech psycho-somatycznych i społecznych. 
Artykuł stanowi próbę omówienia zjawiska samotności w dobie pan-
demii koronawirusa.

Słowa kluczowe: pandemia, samotność, koronawirus, Covid-19, 
społeczeństwo
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SUMMARY

The appearance of the coronavirus pandemic has not only health  
or economic consequences, but also often long-term consequences, re-
lating to two equally important areas - psychological and social. Many 
people experienced multi-dimensional loneliness during the pandemic. 
It was a new kind of loneliness, different from the one experienced  
in a time devoid of a worldwide, lethal virus. The presence of the 
Covid-19 disease, which appeared at the beginning of 2020, forced 
many people to change their lifestyle and perceive not only their sur-
roundings, but also themselves. Regardless of, for example, age, health, 
material status, etc., many people have suffered from the phenomenon  
of loneliness. Each person experienced it in a different way. However, 
an attempt can be made to describe it due to the identification of 
common psychosomatic and social features. The article is an attempt 
to discuss the phenomenon of loneliness in the time of the coronavirus 
pandemic.

Keywords: pandemic, loneliness, coronavirus, Covid-19, society
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WIELOASPEKTOWE DEFINIOWANIE 
RODZINY W ODNIESIENIU DO 

TYPÓW RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

MULTIFACETED DEFINITION OF THE FAMILY IN RELATION 

TO THE TYPES OF DYSFUNCTIONAL FAMILIES

Wstęp

Uczenie się to niezmiernie ważny aspekt, który towarzyszy człowiekowi 
od momentu narodzin. Niemowlę uczy się rozpoznawać zapachy, osoby, któ-
re się nim zajmują, z czasem wie coraz więcej o otaczającej go rzeczywistości. 
Najbardziej przełomowym momentem, jeśli chodzi o naukę jest oczywiście 
pójście do szkoły. Wtedy zachodzi najwięcej zmian w mózgu dziecka, poznaje 
nowych ludzi, inne miejsca niż dotychczas i co najważniejsze zaczyna uczyć się 
danych dziedzin wiedzy. Ważne jest, aby rodzice bądź opiekunowie dziecka 
rozbudzali jego zainteresowania, pokazywali sposoby uczenia się, zapamięty-
wania informacji itp. Jeżeli od najmłodszych lat w dziecku nie zaszczepi się 
chęci do nauki i poznawania nowych rzeczy trudno będzie mu sprostać wy-
maganiom nauczycieli na późniejszym etapie nauki. Ważne jest, aby dziecko 
czuło, że może liczyć na pomoc ze strony osoby dorosłej: rodzica, opiekuna, 
ale także nauczyciela.

Wyjaśnienie pojęcia rodzina w wielu ujęciach

W literaturze termin „rodzina” pojawia się bardzo często. Autorzy ukazu-
ją ją w wielu ujęciach. Należy jednak wyjść od tradycyjnej definicji. Pierwotne 
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zrozumienie pojęcia rodziny związane jest z pokrewieństwem oraz powino-
wactwem (Buracka 2017, s. 64). Socjologowie widzą rodzinę jako podstawową 
komórkę społeczną, więc jest ona podstawowym fundamentem w procesie bu-
dowania innych relacji (Duch Krzysztoszek 2016, s. 24-27). W literaturze 
można spotkać się często z określeniem rodziny jako instytucji bądź grupy 
społecznej. Cechami charakterystycznymi dla rodziny jako grypy społecznej 
jest to, że łączy ich wspólne zamieszkanie, ale także cele oraz normy jaki-
mi cechują się ich członkowie. Łączą ich także małżeństwo oraz dzieci, czyli 
spoista społeczna więź. Rodzice dla dzieci są wzorem, wszelkie ich zachowania 
i zwyczaje powielają się w działaniach ich potomstwa. Są z nimi ściśle zwią-
zani i to dzięki nim są przygotowani, żeby w przyszłości pełnić takie role jak- 
mąż, żona, matka, ojciec. Charakter instytucjonalny rodzinie nadają wszelkie 
działania zmierzające do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka. Do 
podstawowych potrzeb jakie rodzina spełnia lub powinna spełniać należą- 
opieka oraz prokreacja, a także socjalizacja dzieci i ich wychowanie. 

W literaturze psychologicznej oraz w definicjach psychologicznych au-
torzy podkreślają, że rodzina ma wpływ na niemal wszystkie sfery życia danej 
osoby. W rodzinie człowiek nie tylko rozwija się fizycznie i psychicznie, ale 
także emocjonalnie moralnie czy społecznie. Istotnie jest, aby rodzina spełni-
ała prawidłowo wszystkie z zadań, ponieważ dla człowieka dom rodzinny pow-
inien być stałym punktem odniesienia, miejscem, gdzie przynależy i w którym 
powinien czuć się bezpiecznie. Tam powinna kształtować się jego osobowość, 
poglądy na wszelkie tematy itp.

Członkowie małej społeczności jaką jest rodzina winni być połączeni 
bliskimi więziami, ich współdziałania powinny zmierzać na rzecz dobra jej 
członków, determinować musi przede wszystkim solidarność. Pedagogowie 
zwracają uwagę na fakt, iż środowisko rodzinne jest najważniejszym, a przede 
wszystkim pierwszym, gdzie młody człowiek się rozwija i wychowuje. Kiedy 
dziecko przychodzi na świat w konkretnej rodzinie, to właśnie tam muszą być 
zaspokajane jago wszelkie potrzeby fizyczne i psychiczne. Poprzez zaspoko-
jenie owych potrzeb dziecko dostaje sygnał od rodziców, że może poczuć się 
bezpiecznie, a w późniejszym okresie rozwoju, że może im zaufać.

Zaspokajanie potrzeb w najmłodszym wieku jak wskazują badacze te-
matu wpływa na relacje z dzieckiem w późniejszych etapach jego rozwoju.  
W rodzinie młody człowiek nawiązuje pierwsze relacje z jej członkami, zdobywa 
umiejętności komunikowania się, nabiera doświadczenia we wszelakich sfer-
ach życia, z wiekiem zostaje przygotowany do samodzielnego życia, zdobywa 
wiedzę na temat podejmowania ról, które czekają na niego w społeczeństwie. 
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Zdaniem pedagoga R. Wroczyńskiego rodzina jest środowiskiem, w którym 
„dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go  
w krąg kontaktów społecznych” (Wroczyński 1985, s. 161-162). Według  
W. Okonia rodzina jest niewielką grupą społeczną, która składa się z rodziców 
oraz dzieci, ale także krewnych. Rodziców powinna łączyć więź małżeńska, 
natomiast dzieci i rodziców – więź rodzicielska. To właśnie dzięki owej więzi 
zwartej pomiędzy rodzicami, a dziećmi określamy obowiązki rodziców i dzieci 
względem siebie.

M. Ziemska uważa, że „rodzina jest mała naturalną grupą społeczną,  
w której centralnymi rolami są role matki i ojca, stanowiące całość względnie 
trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom, opartą na zastanych tra-
dycjach społecznych oraz nowym tworzeniu własnych obyczajów” (Ziemska 
1981, s. 261). Warto wrócić uwagę na to, iż tradycyjna rodzica, gdzie ojciec 
jest głową rodziny i zarabia na dom, a matka zajmuje się wychowaniem dzieci 
często już ulega zmianie, co zawdzięczać możemy rozwojowi cywilizacyjnemu. 
Takie odbieganie od tradycji niesie za sobą różnie skutki zarówno te dobre 
jak i złe. Dobrym skutkiem- możemy nazwać to zamiany ról matki i ojca – 
jest to, że w rodzinie każdy będzie czuć się na równi, nikt nie będzie lepiej 
czy gorzej taktowany, kobieta i mężczyzna będą mogli się ze sobą równać, 
jeśli chodzi o zajmowanie się domem czy dziećmi. Jednak istnieje także mniej 
korzystny skutek, jest to nierówność fizyczna kobiety i mężczyzny. Kobieta 
z reguły posiada mniej siły fizycznej niż mężczyzna, co za tym idzie – to on 
powinien pracować fizycznie, a kobieta powinna zajmować się domem i wy-
chowaniem dzieci. Które rozwiązanie jest lepsze? Powinny zadecydować o tym 
poszczególne rodziny, lecz jedno jest pewne, że rodzina będzie funkcjonować 
prawidłowo tylko wtedy, gdy oboje z rodziców będą poświęcać dziecku tyle 
samo uwagi.

Dokonując charakterystyki rodziny, warto wspomnieć i wyjaśnić czym 
jest tak zwane dobro dziecka. To, czy rodzina spełnia swoje obowiązki i funk-
cjonuje prawidłowo można określić po tym, w jaki sposób zaspokajane są 
potrzeby potomka. W prawie międzynarodowym, a także w prawie polskim 
owe pojęcie rozumiane jest jako zabezpieczenie interesów dziecka, zapewnie-
nie mu poczucia bezpieczeństwa. Istotny wpływ ma tutaj wychowywanie go  
w środowisku rodzinnym, wolnym od sporów i konfliktów, w atmosferze zau-
fania, troski miłości oraz harmonijnego rozwoju dziecka.

Na dobro dziecka duży wpływ mają pozytywne relacje pomiędzy matką 
a ojcem. Kiedy dziecko ma zapewnione wszystkie z tych czynników, lecz rod-
zice są w stałym konflikcie w znacznym stopniu odbija się to na dobru dziecka 
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i na jego poczuciu bezpieczeństwa. Z perspektywy realizacji obowiązków wo-
bec dziecka to „całokształt działań mających na celu zapewnienie mu nie tylko 
podstawowych potrzeb, ale warunków dla harmonijnego rozwoju we wszyst-
kich sferach, w tym psychicznej i emocjonalnej (Arczewska 2017, s 317).

Dobro dziecka, a zapewnienie mu stabilnego rozwoju oraz bezpieczeńst-
wa winny zostać synonimami. Jest wiele czynników, które powinniśmy wziąć 
pod uwagę przy ocenie tego, czy jest mu dobrze w danej rodzinie. Są to międ-
zy innymi płeć dziecka oraz jego wiek, stan zdrowia, cechy charakterystycz-
ne jakimi odznacza się dziecko oraz jego rodzic, relację pomiędzy rodzicami 
dziecka, a także pomiędzy krewnymi. Dobra dziecka, więc nie da się zmierzyć 
biorąc pod uwagę tylko wybrane, poszczególne czynniki, należy spojrzeć szer-
zej na całokształt oddziaływań względem niego.

Do działań, które nie są nakierowane na dobro dziecka zaliczamy takie 
czynniki jak: 

a) wyrządzanie krzywdy fizycznej oraz psychicznej,
b) wyżywanie się na dziecku za swoje niepowodzenia i jego drobne 

przewinienia,
c) brak zapewnienia mu możliwości utrzymaniu higieny,
d) brak odpowiedniej odzieży oraz nie odpowiednie warunki mieszkalne, 
e) niepodejmowanie działań w związku z wystąpieniem u dziecka 

chorób zdrowotnych, 
f) wychowywanie dziecka we wrogiej atmosferze,
g) demoralizacja potomka poprzez rodziców (np. rozpijanie, zmuszanie 

dziecka do żebractwa bądź nierządu),
h) brak troski o edukację. 

Dbanie o dobro dziecka należy przede wszystkim do rodziców dziecka, 
ale także i jego krewnych, a w momencie, kiedy ta opieka nie wystarcza  
o prawidłowy rozwój dziecka powinny zatroszczyć się inne osoby (wychowa-
wcy, pedagodzy) przy czym nie chodzi od razu o odebranie praw rodzicielskich, 
ale o wspólne działanie na rzecz dobra dziecka, szukanie pomocy oraz dobrych 
rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia dziecka w rodzinie. Służby 
działające na rzecz pomocy w wychowaniu mają, przede wszystkim za zadanie 
ukazać rodzinie odpowiednie rozwiązania problemów jakie pojawiły się w ich 
rodzinie i ukazanie im odpowiednich rozwiązań (Kocowski 1982, s. 35-38).
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Cele oraz potrzeby rodziny

Można spotkać się z traktowaniem potrzeby jako czegoś, co motywuje 
do działania, często potrzeba utożsamiana jest także z popędem, pragnieniem 
czy pożądaniem. Każdy człowiek żyjący na ziemi, bez względu czy jest to nie-
mowlę czy starzec posiada- potrzeby biologiczne. Do potrzeb biologicznych 
zaliczamy między innymi:

a) potrzebę snu,
b) picia, jedzenia,
c) relaksu, ruchu,
d) utrzymania higieny, czy też utrzymania bądź powrotu do zdrowia.

Niektórzy nazywają te potrzeby- potrzebami pierwszego rzędu, czyli, że 
powinny być one stale zaspokajane w celu utrzymania prawidłowego zdro-
wia fizycznego jak i psychicznego. Powinny zostać zaspokojone w pierwszej 
kolejności.

Następną grupa potrzeb o jakich nie sposób nie wspomnieć to tak zwane 
potrzeby psychospołeczne do których należą:

a) potrzeba społecznego i emocjonalnego kontaktu z drugą osobą,
b) potrzeba przynależności i bezpieczeństwa,
c) potrzeba miłości i szacunku,
d) potrzeba samodzielności, rozwoju osobistego, otrzymywania kwalifi-

kacji, poczucia własnej wartości oraz poczucia sensu życia.

Do potrzeb psychospołecznych zaliczamy również udział jednostki  
w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz społeczności, potrzeba rozrywki, 
a także nieustanna potrzeba do osiągnięcia szczęścia i do niesienia szczęścia 
swoimi bliskim (partnerom, dzieciom, rodzicom, przyjaciołom). Do owej ka-
tegorii należeć będzie również potrzeba zapewnienia o prawidłowych kompe-
tencjach w zakresie rodzicielstwa, potrzeba wsparcia oraz zrozumienia przez 
innych, a także brak poczucia osamotnienia. W momencie braku jakiegokol-
wiek z elementów, człowiek przeświadczony jest o własnej beznadziejności 
i traci sens życia, co w rezultacie po jakimś czasie prowadzić może do poważ-
nych odchyleń w psychice tej osoby (Kelm 2000, 42-48).

Zakres wsparcia jakie rodzice udzielają swoim dzieciom z wiekiem ulega 
zmianie. Na początku w okresie niemowlęcym rodzice wykonują za dziecko 
wszelkie czynności co oczywiście wiąże się z tym, że dziecko jest całkowicie 
zależne od swoich rodziców. Wraz z upływem czasu potomek zaczyna coraz 
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więcej rzeczy rozumieć przez co wiele potrafi zrobić już sam. Na początku są 
to drobne rzeczy jak zdolność utrzymania łyżki i skonsumowania samodziel-
nie posiłku, później dziecko zaczyna samo wychodzić z domu itp.

Potrzeby dzieci i rodziców należy przekształcić w tak zwane cele rodziny. 
Polega to na tym, że rodzice wraz ze starszymi dziećmi wspólnie zastanawi-
ają się co należy zrobić, aby rodzina jak najlepiej prosperowała. Jakie mamy 
względem siebie oczekiwania, wymagania, nadzieje, jakie są nasze wspólne 
plany jako rodzina, jak wyglądają cele poszczególnych członków rodziny. Każ-
da rodzina sama powinna ustalić, jak ustala się u nich cele, czy za pośrednict-
wem debaty, czy poprzez demokracje, czy może to rodzice mają najważniejszy 
i decydujący głos, a dzieci mogą jedynie wyrazić swoje zdanie, a rodzice i tak 
podejmą ostateczną decyzję (Krasiejko 2013, s. 67-69).

Często zdarza się tak, szczególnie w rodzinach nie funkcjonujących pra-
widłowo, że to różne instancje czy instytucje takie jak na przykład sąd zaleca 
rodzinom, aby wykonali pewne czynności zmierzające do poprawy w funkc-
jonowaniu rodziny. Praca naprawcza może dotyczyć pewnego obszaru, który 
w rodzinie nie funkcjonuje prawidłowo, ale także może być to większy obszar 
zadań i celów w rodzinie działający dysfunkcyjnie. Wtedy należy porównać 
cele instytucji z celami danej rodziny i dokonać negocjacji dotyczącej rodzaju 
i kierunku przyszłych działań.

Funkcje rodziny

Rodzina jako mała społeczność ma do spełnienia określone funkcje  
w obrębie jej członków, czyli dzieci i rodziców, ale także względem społeczeń-
stwa. Wśród wielu definicji zamieszczonych w literaturze zajmującej się owym 
problemem najbardziej adekwatna jest Z. Tyszki, zdaniem, którego „Funkcje 
rodziny to tyle, co wyspecjalizowane oraz permanentne działania oraz współ-
działania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadomionych 
sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obo-
wiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych  
i pobocznych” (Tyszka 1990, s. 12-13).

Klasyfikacji rodziny i jej funkcji dokonywano już od dawna na co do-
wodem jest liczny i pokaźny zbiór literatury z tego obszaru. Dokonywali jej 
zarówno psychologowie, pedagodzy oraz socjologowie między innymi:
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a) M. Ziemska,
b) J. Rembowski,

c) T. Szlendak (Ziemska 2017, s. 361-362).

W owej literaturze możemy wyszukać termin oraz funkcje opiekuńczo - 
wychowawczą rodziny, która ma się odnosić do wszelkich działań rodziców na 
rzecz dzieci (Rembowski 1972, s. 44-51). Ta funkcja ma za zadanie zaspoko-
jenie wszelkich potrzeb dzieci oraz młodzieży, których oni sami nie są w stanie 
zaspokoić (Szlendak 2012, s 116- 117). Odnoszą się one do rozwoju fizycz-
nego, czyli zapewnienie dzieciom dostatecznych warunków do prawidłowego 
i zdrowego wzrastania na przykład suplementów diety, witamin itp., ale także 
do prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego, czyli, odpowiednich 
warunków domowych, atmosfery spokoju i miłości oraz wdrążenia ich do 
życia w społeczeństwie poprzez ukazanie jak powinny wyglądać poprawnie 
relacje społeczne między ludźmi.

Do funkcji rodziny należy także zaspokojenie potrzeb wynikających  
z chęci samodoskonalenia się i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Aby 
dziecko oraz młodzież wiodła satysfakcjonujące życie rodzic musi zapewnić 
mu możliwość edukacji takiej jaką oni sami wybrali (stale kontrolując jego 
poczynania w tej kwestii i w razie potrzeby udzielić pomocy w tym zakre-
sie). Ta funkcja będzie obejmowała również zaspokojenie najbardziej pod-
stawowych potrzeb jej członków takich jak sen, pełnowartościowe jedzenie, 
wypoczynek, potrzeba higieny osobistej, odpowiedni ubiór czy wypoczynek 
na świeżym powietrzu.

Realizacja funkcji wychowawczej to także okazywanie uczuć i miłości 
dzieciom, wspólna zabawa z nimi i jej organizacja, objaśnienie podstawowych 
zasad prosperowania w społeczeństwie, przydzielenie im stosownie do wieku 
obowiązków jakie powinny wykonywać na rzecz rodziny oraz zajmowanego 
przez nich miejsca zamieszkania, wytłumaczenie im czym są wartości i jak po-
winniśmy o nie dać i ich przestrzegać – dzięki czemu przygotujemy je do życia 
zgodnie z obowiązującymi normami w społeczeństwie, a także przygotowani 
zostaną do pełnienia odpowiednich ról w przyszłości.

Rodzice winni wytłumaczyć dziecku czym są relacje międzyludzkie,  
a także wspomnieć o relacjach interpersonalnych i o odpowiedniej komuni-
kacji. Ważne jest w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny to oby postawa 
rodzicielska nie była nadmiernie chroniąca i ograniczająca swobodę dziecka 
oraz jego samodzielność, jednakże dziecko nie może samo decydować o wszel-
kich aspektach swojego życia i zostać pozostawione samo sobie, gdzie rodzice 
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zupełnie nie interesują się nim i nie ingerują w jego sprawy, bo może to 
doprowadzić do deprywacji w zaspokajaniu pewnych potrzeb. Aby rodzina 
funkcjonowała prawidłowo i dzieci były w niej szczęśliwe należy odpowiednio 
i umiejętnie wypośrodkować te dwa skrajne przypadki.

Należy również wspomnieć o innych funkcjach jakie rodzina powinna 
spełniać są to między innymi:

a) funkcja ekonomiczna – rodzice powinni zaspokajać potrzeby materi-
alne swojego potomstwa, jej podfunkcje to: gospodarcza, produkcyjna, zarob-
kowa oraz usługowo – konsumpcyjna,

b) funkcja seksualna – forma współżycia seksualnego między partnera-
mi – rodzicami,

c) funkcja prokreacyjna- rodzina ma za zadanie zaspokajać potrze-
by emocjonalno – rodzicielskie, a także zapewnia biologiczne przetrwanie 
społeczeństwa,

d) funkcja stratyfikacyjna – nadawanie swoim członkom pozycji społecz-
nych (np. w społeczeństwach klasowych),

e) funkcja socjalizująca – rodzic przygotowuje dziecko do samodzielne-
go życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,

f) funkcja rekreacyjna – zapewnienie potrzeby rozrywki i odpoczynku,
g) funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca – sprawowanie odpowiedniej 

opieki nad członkami rodziny,
h) funkcja kulturowa – rodzice powinni przekazywać swoim dzieciom 

dziedzictwa kulturowego i poprawnego korzystania z dóbr kultury i historii 
(Lipkowski 1971, s. 77-79).

Definicje, cechy oraz typy rodzin dysfunkcyjnych

W każdej rodzinie występują konflikty czy nieporozumienia co nie czyni 
z niej od razu rodziny dysfunkcyjnej, czy jak mogą niektórzy twierdzić nawet 
rodziny patologicznej (Adamski 198, s. 34-38). Kiedy dochodzi do nieporo-
zumień między jej członkami rodzice powinni jak najszybciej starać się zała-
godzić ten spór, poprzez wysłuchanie swoich dzieci i rozmowę z nimi. Jeżeli 
jednak takie spory i konflikty są czymś często spotykanym w danej rodzinie, 
jej członkowie nie potrafią poradzić sobie z załagodzeniem tych konfliktów  
i kiedy dochodzi do tego jeszcze nie umiejętność zaspokojenie przez rodziców 
podstawowych potrzeb dzieci- wtedy możemy mówić, że taka rodzina jest 
rodziną dysfunkcyjną (Pomykało 1993, s. 29-37).
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Są mniej i bardziej zaawansowane przypadki, w jednych występuję uby-
tek pewnych potrzeb jakie rodzina powinna zaspokoić, czyli potrzeb rozwo-
jowych i uczuciowych, a w drugich występuję całkowity brak w ich zaspokaja-
niu, jednak w obu przypadkach mówimy o rodzinach dysfunkcyjnych. Kiedy 
nie są zaspokajane najpotrzebniejsze potrzeby dziecka braki w wychowaniu 
stale się pogłębiają, następuję całkowita dezorganizacja całego środowiska  
w jakim funkcjonuje nieletni między innymi- społecznego, wychowawczego, 
emocjonalnego, strukturalnego.

W języku polskim pojęcie „dysfunkcjonalny” oznacza „taki, który nie jest 
dostosowany lub nieprawidłowo dostosowany do celów, zadań, oczekiwań; 
niefunkcjonalny” (Słownik Języka Polskiego, dostęp: 18.06.2021).

Rodzina dysfunkcjonalna nie wywiązuje się z obowiązków jakie pow-
inna spełniać wobec i na rzecz swojego potomstwa, bagatelizuje lub w ogóle 
nie realizuje funkcji im powierzonych. Taka rodzina sama nie potrafi porad-
zić sobie z problemami i potrzebuje pomocy z zewnątrz, o którą sama za-
zwyczaj nie poprosi. To często wychowawcy szkolni bądź sąsiedzi zauważają,  
że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego i to od nich od tego momentu zależy 
co zrobią z tymi informacjami.

Należy pamiętać, że chodzi tu o dobro dziecka, dlatego nikt nie powi-
nien tego zbagatelizować tylko zgłosić sprawę odpowiednim instytucją. Taką 
rodzinę charakteryzuję także nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
społecznych, przede wszystkim w takich, gdzie od rodziców wymaga się pew-
nych interakcji z innymi czy nawet własnymi dziećmi. Sprawia im to trudność 
z tego względu, że nie znają oni swojego dziecka, jego zainteresowań, prob-
lemów, potrzeb, pragnień itp.

Wyróżnia się takie typy rodzin dysfunkcyjnych:

a) rodzina, w której występuje problem z uzależnieniem alkoholowym  
u jednego lub obojga z rodziców,

b)  rodzina, w której mamy do czynienia z wykorzystywaniem seksual-
nym, współmałżonka bądź dzieci,

c)  rodzina, gdzie występuje wyraźny terror psychiczny, w której oboje 
rodziców lub jedno z nich stosuje względem dziecka szantaż, zastraszanie itp., 
jest to przemoc emocjonalna, która może występować w stosunku do całej 
rodziny bądź któregoś z jej członków,

d)  rodzina, w której stosowana jest przemoc fizyczna,
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e)  rodzina, u której jeden z członków jest przewlekle chory, zdarza się 
tak, że za swój stan winą obarcza resztę domowników, domaga się, aby jemu 
poświęcać najwięcej czasu oraz uwagi,

f)  rodzina, w której zdrowe, dorosłe osoby nie pracują i uchylają się od 
tego obowiązku zawodowego (Seweryńska 2004, s. 49-58).

W literaturze anglojęzycznej rodzinę dysfunkcyjną określa się jako ro-
dzinę ryzyka. Coraz częściej jednak taki termin pojawia się wśród polskich 
badaczy problemu między innymi u E. Kantowicza, który określa go jako ro-
dziny przeżywające zewnętrzne lub wewnętrzne napięcia oraz konflikty i kry-
zysy z którymi sami nie potrafią sobie poradzić. Należy jednak podkreślić, że 
rodzina czasami staje się dysfunkcyjną poprzez sytuację społeczną na przykład: 
bezrobocie, ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo be-
zdomność itp. Istnieje także inny termin określający rodziny dysfunkcyjne 
brzmi on rodziny specjalnej troski. Określa się w ten sposób rodziny, które 
w bardzo drastyczny sposób odbiegają od ogólnie przyjętych norm w jakich 
powinno rozwijać się dziecko.

Istnieje wiele czynników mających negatywny wpływ na poszerzanie się 
złych nawyków w rodzinie, co prowadzi do dysfunkcjonalności w rodzinie. 
Badacze problemu scharakteryzowali wiele czynników mających na to wypływ. 
Zaczniemy od niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych jednego lub 
obojga rodziców. Zaliczamy do tego przede wszystkim znikomą wiedzę na 
temat potrzeb i możliwości wspierania dziecka. Zupełne niedostrzeganie jego 
mocnych stron, co za tym idzie- nie umiejętność docenienia dziecka. Takim 
dzieciom towarzyszy poczucie tego, że są bezużyteczne, niekochane, niechci-
ane. Nieznajomość różnych metod wychowawczych, nakładanie na dziecko 
obowiązków nieadekwatnych do jego wieku, przez co bywa przemęczone co 
z kolei prowadzi do obniżenia się w nauce. Tacy rodzice nie zawszę potrafią 
kontrolować swoje zachowania, bywają agresywni lub obojętni wobec dzieci, 
nie wiedzą jak prawidłowo z nimi postępować. Podają często żywienie o bard-
zo niskich wartościach odżywczych, dzieci nie rozwijają się fizycznie tak jak 
powinny. Nie interesują się w co dziecko jest ubrane, czy ciuchy i dziecko są 
czyste, nie dbają o ich higienę i kulturę osobistą (Krasiejko 2010, s. 11).

Kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie ro-
dziny ma znikoma wiedza na temat prowadzenia przez rodziców gospodarst-
wa domowego. Rodzice dziecka powinni zapewnić mu ciepły posiłek, kiedy 
wraca ze szkoły, dziecko powinno brać ze sobą drugie śniadanie do szkoły. 
Dziecko w okresie dojrzewania powinno dostarczać do organizmu potrzebne 
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składniki, aby prawidłowo się rozwijać, w rodzinach wymagających specjalnej 
troski rodzice nie dbają o to pozostawiając dziecko głodne nawet przez kilka 
godzin. Nie interesują się także wiecznym bałaganem będącym w miejscu,  
w którym mieszkają, dzieci często same podejmują się obowiązku zadbania  
o porządek. Nie mogą oni zapraszać rówieśników ze szkoły do swoich mies-
zkań, dlatego, że wstydzą się warunków w jakich mieszkają. To wpływa ne-
gatywnie na ich relacje z kolegami i koleżankami w szkole, dzieci czują się 
odtrącone w środowisku rówieśniczym, co prowadzi do kolejnych problemów 
nawet takich jak niedostosowanie społeczne.

Następnym problemem występującym w tych rodzinach o którym watro 
wspomnieć, jest to niski poziom zaradności życiowej. Rodzice nie potrafią 
załatwić żadnych spraw urzędowych, często nawet nie potrafią zapłacić ra-
chunków. Nie potrafią zorganizować i zaplanować wydatków potrzebnych na 
rzecz gospodarstwa domowego. Takie osoby zachowują się w sposób infantyl-
ny, jeśli chodzi o porozumiewanie się z różnego rodzaju instancjami takimi 
jak na przykład szkoła do jakiej uczęszczają ich dzieci. Unikają jakichkolwiek 
kontaktów z przedstawicielami służb społecznych. Posiadają oni niechęć do 
pracy z racji konieczności wywiązywania się z pewnych obowiązków. Nie posi-
adają kontroli nad własnym życiem, często popadają w apatię. Występowanie 
zaburzonych relacji pomiędzy partnerem, a partnerką. Problemem jest często 
niedojrzałość rodziców wychowujących dzieci z powodu młodego wieku.

Niewydolność materialna rodziców, brak stałej płatnej pracy, prowadzi 
do wielu tragicznych dla dzieci konsekwencji. Często w takich wypadkach są 
one przymuszane do żebrania na ulicy czy w ekstremalnych przypadkach na-
wet do sprzedawania własnego ciała. Niska pozycja społeczna rodziców, także 
negatywnie przyczynia się do pogorszenia bytu rodziny (Nocuń i Szmagalski 
1998, s. 175-179).

Zakończenie

Nauka jest niezwykle ważna, ponieważ towarzyszy człowiekowi od mo-
mentu narodzin. Już niemowlę uczy się rozpoznawać zapachy, osoby, które 
się nim zajmują, z czasem wie coraz więcej o otaczającej go rzeczywistości. 
Jednym z najbardziej przełomowych momentów w odniesieniu do nauki jest 
uczęszczanie do szkoły. To właśnie w tym okresie zachodzi najwięcej zmian 
w mózgu dziecka, poznaje nowych ludzi, inne miejsca niż dotychczas i co 
najważniejsze zaczyna uczyć się danych dziedzin wiedzy. Istotne jest, aby ro-
dzice bądź opiekunowie dziecka rozbudzali jego zainteresowania, pokazywali 
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sposoby uczenia się, zapamiętywania informacji. Niezwykle ważne jest aby 
już od młodych lat zachęcać dzieci do nauki oraz poznawania nowych rzeczy 
trudno będzie mu sprostać wymaganiom nauczycieli na późniejszym etapie 
nauki. Istotny aspektem jest, aby dziecko czuło, że może liczyć na pomoc ze 
strony osoby dorosłej: rodzica, opiekuna, ale także nauczyciela.
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STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu analizę aspektów związanych z funkcjonowaniem 
rodziny. W pierwszej części podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia rodziny. 
W kolejnej części pracy przedstawione zostały cele oraz potrzeby rodzi-
ny, a także funkcje rodziny, które funkcjonując w prawidłowy sposób 
powinna spełniać. Ponadto, w rozdziale zawarto również aspekt rodzin 
dysfunkcyjnych, definicje, jej cechy oraz typy.

Słowa kluczowe: rodzina, dysfunkcje, typy rodzin, funkcje rodziny

SUMMARY

The article aims to analyze aspects related to the functioning of the 
family. The first part attempts to explain the concept of the family. 
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The next part of the work presents the goals and needs of the family, 
as well as the functions of the family that should function properly.  
In addition, the chapter also includes the aspect of dysfunctional fam-
ilies, definitions, its features and types.

Keywords: family, dysfunctions, types of families, family functions
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SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO 
W POLSCE LUDOWEJ. 

WYBRANE PRZYKŁADY

SPENDING FREE TIME IN PEOPLE'S POLAND.  

SELECTED EXAMPLES

WPROWADZENIE

Wiek XX przyniósł ośmiogodzinny dzień pracy, pięciodniowy tydzień 
roboczy, zakończony dwudniowym weekendem, ustalił wymiar urlopu wy-
poczynkowego oraz pułap wieku emerytalnego. To typowe i powszechnie 
uznawane wyznaczniki czasu wolnego. Stanowi on kategorię historyczną, po-
jawiającą się w toku cywilizacyjnego rozwoju jako przeciwieństwo czasu pracy 
(Dyoniziak 1997, s. 239).

 Zasoby czasu wolnego systematycznie ulegały zwiększeniu ze względu na 
redukcję ilości godzin poświęcanych pracy zarobkowej. Istotny wpływ mia-
ła tu także cywilizacja przemysłowa, która dokonała zasadniczego przełomu  
w historii kultury i uczyniła czas wolny od pracy dobrem dostępnym po-
wszechnie. Wzrost ilości czasu wolnego implikował problem jego racjonal-
nego wykorzystywania, ponieważ nie można było pozostawić społeczeństwu 
całkowicie wolnego wyboru jak go wypełnić (Kuś, Sołtysiak, Stecińska- 
Majkowska, Wyszogrodzki 1981, s. 6-7).

DEFINICJE CZASU WOLNEGO

Czasem wolnym interesują się różnorakie dyscypliny naukowe ta-
kie jak: pedagogika, socjologia, filozofia, historia, medycyna czy ekonomia  
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(Kwilecki 2011; Durka 2011, s. 39-52; Przylipiak 2020). Efektem tych zain-
teresowań jest bogata literatura dotycząca teoretycznych i praktycznych as-
pektów czasu wolnego, jego problematyki oraz międzynarodowych badań  
w tej tematyce. Kreowane w ramach różnych dziedzin naukowych definicje 
i teorie czasu wolnego wzajemnie się przenikają oraz wzmacniają. To pojęcie 
nie jest łatwe do zdefiniowania, ponieważ w piśmiennictwie funkcjonuje wie-
le terminów czasu wolnego. Wielorakość interpretacyjna oznacza brak istnie-
nia powszechnie ustalonej definicji.

Najpowszechniej jest spotykana definicja francuskiego socjologa i peda-
goga J. Dumazediera. Stał on na stanowisku, że czas wolny stanowią wszys-
tkie zajęcia, którym jednostka może się oddawać po uwolnieniu się od obo-
wiązków zawodowych, rodzinnych, społecznych. Dana osoba wykonuje te 
czynności z własnej chęci, albo dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju swoich 
wiadomości, bezinteresownego kształcenia, czy dobrowolnej partycypacji  
w życiu społecznym (Walczak 1996, s. 26; Banach, Gierat 2008, s. 206;  
Lebioda 2004, s. 17).

J. Danecki sądzi, że czas wolny to nieodzowny element w życiu każdego 
człowieka. Uważa, że to czas konieczny na: regenerację sił zużywanych na 
pracę, życie rodzinne, wychowywanie dziecka, indywidualne zainteresowania, 
poszerzanie wiedzy o charakterze ogólnym i zawodowym, potrzeby kulturalne 
oraz uczestnictwo w życiu publicznym (Danecki 1967, s. 29).

Natomiast W. Okoń określa go jako czas, który jednostka ma do swojej 
dyspozycji po wykonaniu zadań obowiązkowych. Do takich zadań zalicza: 
pracę zawodową, obowiązkową naukę w szkole i w domu, a także niezbędne 
domowe zajęcia. Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego polega na: odpoc-
zynku czyli regeneracji sił fizycznych i psychicznych; rozrywce, sprawiającej 
przyjemność; działalności społecznej, którą cechuje dobrowolność i bezinte-
resowność; rozwoju zainteresowań i uzdolnień jednostki przez zdobywanie 
wiedzy oraz działalność amatorską o charakterze artystycznym, naukowym, 
technicznym czy sportowym. Pojawienie się i upowszechnienie tego ter-
minu nastąpiło w momencie uznania go przez Międzynarodową Konferencję  
UNESCO w 1957 (Okoń 2007, s. 9, 46).

Inne ujęcie tego zagadnienia proponuje Z. Skórzyński, traktujący czas 
wolny jako ten, który pozostaje poza snem oraz poza wykonywaniem wsze-
lakich koniecznych obowiązków. W grupie tych ostatnich wymienia pracę 
zawodową, obowiązki gospodarczo – domowe, a także obowiązki społeczne 
(Wujek 1969, s. 11).



81

SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO W POLSCE LUDOWEJ ...

Nieco inaczej ujmuje to A. Kamiński, który uważa, że to zajęcia i za-
chowania się w czasie wolnym od pracy zarobkowej zarówno normalnej jak  
i dodatkowej, jak również od zaspokajania fizjologicznych potrzeb organizmu, 
od obowiązków domowych oraz systematycznego kształcenia się uczelniane-
go - podejmowane dobrowolnie dla odpoczynku, zabawy, a także własnego 
rozwoju umysłowego, artystycznego, technicznego, fizycznego i społeczne-
go. Rozpatruje on czas wolny w kategorii wczasów (Kamiński 1965, s. 88). 
Termin ten w języku polskim odpowiada angielskiemu leisure, francuskiemu  
loisir (czas wolny od pracy), czy też rosyjskiemu dosug (czas wolny poza pracą) 
(Walczak 1994, s. 8).

Natomiast J. Izdebska wskazuje różnicę czasu wolnego dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Stoi na stanowisku, że istnieje istotna różnica między czasem wol-
nym dzieci, a młodzieży i dorosłych. Czas wolny najmłodszych jest dłuższy, 
cechują go mniej heterogeniczne formy i miejsce spędzania. Ponadto cha-
rakteryzuje go większy udział odpoczynku biernego, jak również zwiększony 
poziom opieki i kontroli ze strony dorosłych (Walczak 1994, s. 8).)

K. Przecławski uważa, że pojęcie czasu wolnego to nieporozumienie,  
a jednostka ma tylko mniejszą lub większą swobodę odnośnie sposobu jego 
wykorzystania. W czasie wolnym człowiek podejmuje aktywność, która na-
jlepiej realizuje jego prawo do swobodnego wyboru. Oznacza to zredukowa-
nie nacisku obowiązków oraz zmaksymalizowanie możliwości autonomicz-
nego wyboru zajęć. Dobrowolność cechująca zachowania człowieka w czasie 
wolnym stanowi wyraz jego realnych postaw oraz dążeń (Przecławski 1997,  
s. 75-77).

Analizując przedstawione powyżej definicje uprawniona wydaje się kon-
kluzja S. Kawuli, że czas wolny to ten poza obowiązkowymi czynnościami 
(Kawula 2001, s. 587).

BUDŻET CZASU WOLNEGO 

Inną kwestią związaną z terminem czas wolny jest budżet (danej kategorii 
zawodowej lub społecznej). To pojęcie zostało wprowadzone i upowszechnio-
ne przez S. Strumlina w 1922 r. Budżet może być rozpatrywany w odmien-
nych aspektach czasu – jako dzienny, tygodniowy, miesięczny, czy roczny. 
Obejmuje on czas zużywany na czynności obowiązkowe oraz nieobowiązko-
we, czyli czas wolny do swobodnej dyspozycji. A. Kamiński sądzi, że elemen-
tarne komponenty budżetu czasu osób stanowią: praca zawodowa bądź nauka, 
dodatkowe zajęcia zarobkowe lub nie, zaspokajanie elementarnych potrzeb 
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organizmu, dojazd do pracy albo do szkoły, obowiązki domowe oraz czas 
wolny (Kamiński 1965, s. 5). To uporządkowane informacje o czasie zużywa-
nym na konkretne czynności w ciągu tygodnia, miesiąca, czy roku (Kamiński 
1962, s. 58).

J. Pięta definiuje budżet czasu jako zestawienie odcinków czasu przezna-
czonych na realizowanie różnorakich życiowych czynności. W jego ramach 
badacz wyróżnia ich osiem: praca zawodowa bądź podstawowe zatrudnienie, 
dojazd do pracy, dodatkowa praca zarobkowa, domowe obowiązki, uczelnia-
ne kształcenie się pracujących, zaspokajanie podstawowych potrzeb organi-
zmu, czas wolny oraz czas na wpół wolny (Pięta 2008, s. 11, 118).

DETERMINANTY CZASU WOLNEGO

Na organizację czasu wolnego wpływa wiele czynników. Forma i treść 
spędzania go uwarunkowane są następującymi determinantami: miejscem za-
mieszkania, odległością od pracy lub szkoły, wykształceniem, warunkami ma-
terialnymi, wykonywanym zawodem, strukturą i wielkością rodziny, obcią-
żeniem obowiązkami zawodowymi, pracą, czy obowiązkami szkolnym, porą 
roku, dniem tygodnia, instytucjami organizującymi czas wolny, czy działal-
nością organizacji o charakterze społecznym i kulturalnym (Kwieciński 1976, 
s. 56).

Wykształcenie wywiera istotny wpływ na ilość czasu wolnego. Badania 
ujawniły, że osoby z najniższym wykształceniem posiadają najmniej czasu 
wolnego. Nieco większą ilością czasu dysponują jednostki z najwyższym wy-
kształceniem, natomiast najwięcej czasu wolnego mają osoby ze średnim. Re-
zultaty przeprowadzonych badań wskazują, że najniższy poziom wykształce-
nia warunkuje niski poziom dochodów. Takie jednostki ograniczają wydatki 
oraz podejmują dodatkowe zatrudnienie. Oznacza to, że wydłuża się ich czas 
przeznaczony na pracę zawodową, kosztem czasu wolnego. Natomiast osoby 
z wyższym wykształceniem cechują wyższe kwalifikacje zawodowe oraz do-
chody. Często ich praca zawodowa jest ściśle związana z osobistymi zaintere-
sowaniami. Granica między pracą a czasem wolnym może być bardzo płynna. 
Jednostki posiadające wyższe wykształcenie cechuje silniejsze zróżnicowanie 
potrzeb intelektualnych, co implikuje większą potrzebę czasu wolnego (Wnu-
k-Lipiński 1985, s. 32).
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FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele klasyfikacji form spędzania 
czasu wolnego. Warto zaprezentować kilka z nich, ze względu na trzy kryteria: 
funkcje, typ zajęć oraz rodzaj i sposób organizacji. Pierwsza to klasyfikacja  
z uwagi na pełnione funkcje. B. Matyjas przedstawił następujące funkcje cza-
su wolnego: zabawa oraz rozrywka; odpoczynek i rekreacja - odnowienie sił 
fizycznych i psychicznych; zbiorowe spędzanie czasu w różnorakich grupach 
rówieśniczych, dostarczające wielu silnych bodźców o olbrzymim znaczeniu 
dla uspołeczniania człowieka oraz ekonomiczna związana z pojawieniem się 
przemysłu sportowego i rozrywkowego (Matyjas 2003, s. 559-564). Kolejne 
kryterium to typ zajęć. Podział czasu wolnego na czynności jakie są w niniej-
szym czasie wykonywane to struktura czasu wolnego. Inaczej formułuje się 
ona w dni powszednie, odmiennie w dni wolne od pracy lub nauki, natomiast 
w jeszcze inny sposób podczas urlopu, wakacji, czy ferii (Wroczyński 1966,  
s. 175). Przykład takich typologii stanowią opracowania A. Kamińskiego, 
czy R. Wroczyńskiego. Ich autorzy zazwyczaj w nich wyszczególniają: sport, 
środki masowego przekazu, turystykę, wystawy, muzea, teatry, filharmonie, 
majsterkowanie, amatorstwo techniczne, samokształcenie, amatorstwo arty-
styczne, hodowlę amatorską, zabawy i kontakty towarzyskie, kolekcjonerstwo, 
działalność twórczą, czytelnictwo, film, indywidualne zamiłowania, aktyw-
ność społeczną oraz zajęcia ruchowe na powietrzu (Kamiński 1965, s. 88). 
Trzecie kryterium to rodzaj i sposób organizacji. E. Wnuk-Lipiński wyróżnił 
trzy układy. Do pierwszego zaliczał zajęcia dla zrealizowania, których koniecz-
ne jest istnienie pewnych lokalnych, instytucjonalnych form organizacyjnych 
takich jak np.: kina, teatry, domy kultury, czy obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Drugi to wszystkie formy wykorzystania czasu wolnego, które realizuje się 
bez partycypacji jakichkolwiek instytucji np.: indywidualne hobby, życie to-
warzyskie, odpoczynek bierny, rozmowy z członkami rodziny. Natomiast do 
ostatniego układu zaliczał wszystkie te zajęcia, które wiążą się z odbiorem tre-
ści transmitowanych przez środki masowego przekazu, czyli przez prasę, radio 
i telewizję (Wnuk-Lipiński 1981, s. 53). 

Sposoby spędzania czasu wolnego można podzielić na sześć kategorii.  
Po pierwsze, związane z partycypacją w kulturze – poprzez odbiór środków 
masowego przekazu (telewizja, kino, radio, prasa, książka), a także w formie 
korzystania z imprez artystycznych, koncertów, teatru, itp. Po drugie, dotyczą-
ce  uczestniczenia w życiu społecznym (zwłaszcza w  grupach nieformalnych) 

– przebywanie z sympatią (współmałżonkiem), oglądanie imprez sportowych, 
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spacery z  przyjaciółmi, koleżankami, uczęszczanie do kawiarni. Po trzecie, 
związane z aktywnością podmiotu w dziedzinie – technicznej, artystycznej, 
turystyki, czy sportu i rekreacji fizycznej. Po czwarte, dotyczące przyjętych 
na siebie obowiązków – pomoc rodzinie, dokształcanie, działalność religijna, 
czy organizacyjno-społeczna. Po piąte, odnoszące się do realizacji osobistych 
zamiłowań - różnego typu hobby, bierny wypoczynek, czy uprawianie działki 
itd. (Wnuk-Lipiński 1981, s. 53). Po szóste, zachowania o charakterze spo-
łecznej patologii (narkomania, nałogowe spożywanie alkoholu, nadużycia sek-
sualne, przestępczość) (Przecławski 1997, s. 75-77). 

Poniżej zostaną omówione dwie z wymienionych powyżej sześciu ka-
tegorii. Pierwsza odnosi się do partycypacji w życiu społecznym i zostanie 
przedstawiona na przykładzie klubokawiarni czyli wiejskich klubów kultury 
funkcjonujących w PRL. Natomiast druga dotyczy uczestnictwa w kulturze,  
a jej egzemplifikacją będą widowiska cyrkowe w Polsce Ludowej.

KLUBOKAWIARNIE - WIEJSKIE KLUBY KULTURY

W PRL mieszkańcy wsi stanowili największą grupę ludności, która jako 
ostatnia podlegała społecznym fluktuacjom. W 1966 r. jedna połowa obywa-
teli zamieszkiwała miasta, a druga wieś. Uwagę w ówczesnym czasie koncen-
trowano na obszarach wiejskich, ze względu na świadomość tkwiącego w nich 
potencjału (Szpak 2005, s. 115). Młodych ludzi mieszkających na wsi cecho-
wały specyficzne potrzeby pojawiające się w kontaktach z miastem. Chcieli 
zaspokajać je u siebie, na obszarach wiejskich (Gołębiowski, Grzelak, Łowicki 
1965, s. 130). 

W 1963 r. zaczęły powstawać wiejskie kluby kultury aby zniwelować 
przepaść dzielącą wieś i miasto. Nazwą tą obejmowano kluby rolnika oraz 
kluby prasy i książki. Pierwsze z nich pozostawały pod administracyjną opieką 
spółdzielni gminnych. Natomiast Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy  
i Książki „Ruch” sprawowało pieczę nad klubami prasy i książki. Z jednej stro-
ny miały one spełniać funkcje kawiarni, sklepu i czytelni, z drugiej stanowić 
miejsce odpoczynku oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu. Najistotniej-
szą i szczególnie akcentowaną funkcją klubów było szerzenie nowoczesności 
i postępu oraz kształtowanie nowej obyczajowości. Miały one zapełnić wolny 
czas od pracy w gospodarstwie, kreować nowe wzorce osobowe oraz obyczaje. 
Oznaczało to, że były one przede wszystkim placówkami kulturalno-oświato-
wymi (Gierłowski 1969, s. 1-2). W latach sześćdziesiątych zwłaszcza na tere-
nach północno-zachodniej Polski miała miejsce przemiana funkcjonujących 
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świetlic w kluby, klubokawiarnie. Oznaczało to unowocześnianie się prze-
strzeni wiejskiej w kierunku determinowanym przez miasta. Różne wytycz-
ne i instrukcje takich podmiotów jak: „Ruch”, PZPR czy właściwe instancje 
partyjne regulowały kwestie zakresu oraz metod działalności wiejskich klubów 
kultury. W lipcu 1965 r. Wydział Propagandy i Wydział Kultury KC PZPR 
wydał specjalną instrukcję dotyczącą ruchu klubowego (Tumialis 1967, s. 48).

W latach sześćdziesiątych w środowisku wiejskim w coraz większym stop-
niu propagowano miejski styl życia. Ponadto na wsiach wzrastała ilość czasu 
wolnego. Oba te czynniki implikowały pomnożenie liczby klubów. Pod ko-
niec 1963 r. było ich na terenie Polski 620, natomiast następny rok przyniósł 
znaczny rozwój klubokawiarni, założono ich wtedy ponad 6 tysięcy. Wiejskie 
kluby były do siebie podobne i urządzano je dość skromnie. Zazwyczaj skła-
dały się z trzech części: handlowo-usługowej, czytelniczo-kawiarnianej i tele-
wizyjno-odczytowej. Organizowanie, prowadzenie oraz codzienna aktywność 
o charakterze kulturalnym, oświatowym, wychowawczym, rozrywkowym 
i politycznym w wiejskich klubokawiarniach spoczywała głównie na takiej 
ogólnokrajowej organizacji jak Związek Młodzieży Wiejskiej (Brzostek 2006, 
s.119).

Klubokawiarnie otworzyły przed ludnością wiejską dodatkowe ewentu-
alności spędzania wolnego czasu, które nie były im dotychczas znane. Nie-
małe zainteresowanie tymi obiektami było zdeterminowane możliwością bez-
płatnego czytania prasy oraz oglądania telewizji. Telewizory w ówczesnych 
latach były rzadkością w wiejskich gospodarstwach. Wydaje się jednak, że 
perspektywa picia kawy przyczyniała się do zyskiwania przez klubokawiarnie 
na popularności. Pojawienie się rytuału spożywania tego napoju stanowiło 
dodatkową atrakcję, a także redukowało dualizm dwóch światów: wiejskiego 
oraz miejskiego. Picie kawy warunkowało prestiż i cechowało w szczególności 
jednostki mieszkające w dużych miastach. Konsumpcja tego napoju stano-
wiła symboliczny awans towarzysko-kulturowy ludności wiejskiej, której po-
zwolono spróbować wielkomiejskiego smaku dając im uczucie zniwelowania 
dystansu (Szpak 2005, s. 115). Bufet kawowy spełniał bardzo istotną rolę, 
uatrakcyjniał czas spędzany w klubie i czynił go centrum życia towarzyskie-
go o charakterze miejskim, a to było bardzo cenione w środowisku wiejskim 
(Kamiński 1980, s. 177).

Z konfrontacji wzorców spędzania czasu wolnego przez ludność miast 
i wsi wynika, że we wczesnych latach sześćdziesiątych wiejskie klubokawiar-
nie cieszyły się większą popularnością niż podobne obiekty miejskie. Takiego 
stanu rzeczy należy upatrywać w tym, iż różnica między tymi miejscami była 
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istotna i dotyczyła ich poziomu atrakcyjności w stosunku do innych poten-
cjalnych możliwości spędzania czasu wolnego. Poza tym w środowisku miej-
skim powszechnie praktykowano bywanie i przyjmowanie gości, natomiast na 
wsi to zjawisko miało charakter incydentalny (Brzostek 2006, s.119).

Przeprowadzone badania ujawniły, że na początku lat sześćdziesiątych 
niemal co czwarty mieszkaniec polskiego miasta (24,5%) spędzał „typową 
niedzielę” na spacerze. Nieco mniej respondentów (23,8%) uczęszczało na 
nabożeństwo. Prawie jedna piąta (19,7%) przyjmowała lub udawała się z wi-
zytą do znajomych. Natomiast nieliczne osoby (4%) odwiedzały kawiarnie, 
czy kluby, wychodziły do baru, restauracji, czy na dancing (1,6%). Najmniej 
(1,2%) mieszkańców miast uczestniczyło w niedzielę w pracach społecznych. 
Z badań wynika, że pozadomowe formy aktywności zazwyczaj wykazywali 
mężczyźni (Brzostek 2006, s.119).

Z powyższych rozważań można wywnioskować, że rolą klubokawiarni 
były głównie kwestie handlowe, usługowe oraz rozrywkowe. Jest to jednak 
mylna konkluzja, ponieważ te obiekty partycypowały w kreowaniu właści-
wych ideowych postaw, laickiego światopoglądu oraz tzw. kultury socjali-
stycznej. Metody organizowania czasu wolnego w tych miejscach były tak 
przemyślane, aby transmitowały jak największą ilość treści o charakterze poli-
tycznym, ideowo-wychowawczym, czy ideologicznym. Stanowiły one przede 
wszystkim swoistego rodzaju fenomen, jedno z najciekawszych osiągnięć  
w wymiarze kulturalnym w PRL a ich wpływy sięgały znacznie głębiej niż 
sugerowałaby to ich nazwa (Kamiński 1980, s. 177-178).

WIDOWISKA CYRKOWE

W starożytnym Rzymie cyrk był odkrytą budowlą, dookoła 
otaczała go amfiteatralna widownia, natomiast w środku znajdowała się 
odkryta arena. Było to miejsce walk gladiatorów, wyścigów kwadryg, 
czy występów tancerzy oraz akrobatów. Współcześnie cyrk to budynek 
albo namiot, gdzie kolista scena jest otoczona amfiteatrem z widownią. 
Stanowi on także typ widowiska o charakterze rozrywkowym, które 
składa się z pokazów tanecznych, ekwilibrystycznych, akrobatycznych 
oraz tresury zwierząt (E 2021).

Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce zaczęły działać pierws-
ze cyrki. Namioty były zniszczone, zwierząt jedynie garstka, program 
mizerny, mimo tego widownie pełne. Nie bez znaczenia były także nis-
kie ceny biletów. 2 maja 1946 r. na podstawie zarządzenia Ministra 
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Kultury i Sztuki utworzono przedsiębiorstwo państwowe tzw. Naczelną 
Dyrekcję Widowisk Rozrywkowych z siedzibą w Łodzi (M.P. 1948 nr 
80 poz. 749). 30 marca 1948 r. zostało ono przemianowane na Zjed-
noczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Od tego momentu zaczęły 
powstawać w ramach ZPR cyrki objazdowe. Przedmiotem działania 
tego podmiotu było dostarczanie godziwej i popularnej rozrywki przez 
organizowanie i prowadzenie cyrków. Natomiast nadzór nad przedsię-
biorstwem sprawował Minister Kultury i Sztuki. ZPR funkcjonowało 
na podstawie układu zbiorowego pracy. Układ taki zawierano między 
ministerstwem kultury i sztuki a zarządem głównym związku zawodo-
wego pracowników kultury i sztuki. W akcie tym zawarto wszystkie 
warunki pracy i płacy oraz prawa i obowiązki sygnatariuszy (UZ P ZPR 
1969). Przyjęcie tych aktów prawnych oznacza, że w czasach Polski Lu-
dowej cyrk był państwowy, znacjonalizowany, stanowił on własność 
państwa aż do jej upadku (M.P. 1948 nr 80 poz. 749). 

W latach sześćdziesiątych rozpoczęto tworzenie bazy cyrkowej 
w Julinku niedaleko Warszawy. Zorganizowano tam Wyższą Państ-
wową Szkołę Cyrkową, a także Państwowe Studium Sztuki Cyrkowej. 
Okres rozkwitu cyrku w PRL utrzymywał się przez trzy dekady. Miało 
to miejsce w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych.  W ówczesnym czasie działało dziesięć sporych jednostek spełni-
ających zapotrzebowanie na cyrkowe przedstawienia na terenie Polski. 
Cyrki potrafiły pomieścić nawet kilkutysięczną widownię. W czasie wi-
dowisk grała orkiestra. Reżyser i scenograf byli stałymi pracownikami 
każdego cyrku. Program artystyczny był bardzo bogaty i stanowił wiel-
kie show (Gawryluk 2021). 

W PRL cyrk pojawiał się w dużym mieście i pozostawał w nim 
około miesiąca. Codziennie dawano dwa przedstawienia, na których 
był komplet widzów. Cyrk odwiedzali mieszkańcy położonych daleko 
od miasta wsi i miasteczek. Egzotyka i koloryt cyrkowych widowisk pr-
zyciągały w szarym PRL ogromną rzeszę widzów. W ówczesnym czasie 
cyrk nie stanowił jedynie rozrywki zarezerwowanej dla najmłodszych. 
Był on nie lada atrakcją dla dorosłych widzów. Pragnęli oni poczuć 
przypływ adrenaliny w czasie najbardziej niebezpieczniejszych sztuczek, 
zobaczyć poskramiaczy dzikich zwierząt, czy dowartościować się wid-
ząc nieporadnych klaunów. Skąpo ubrane artystki cyrkowe przyciągały 
sporą ilość mężczyzn. Prywatyzacja ZPR w 1990 r. doprowadziła do 
upadku bazy cyrkowej i szkoły w Julinku. W kapitalistycznej Polsce 
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cyrk został uznany za przeżytek. I to skutkowało jego upadkiem z dnia 
na dzień w nowej rzeczywistości (Zaczyński 2021). 

ZAKOŃCZENIE

Czas wolny należy do sfery prywatnej jednostki, którą cechuje swoboda 
podejmowania decyzji. Oznacza to, że człowiek samodzielnie decyduje w jaki 
sposób spędza posiadany czas wolny, zgodnie ze swoją hierarchią wartości, po-
trzeb oraz zainteresowaniami. Wybór konkretnych zajęć jest zdeterminowany 
długością czasu wolnego. Czas w ciągu dnia powszedniego to tzw. krótki czas 
wolny, pod koniec tygodnia (weekend) to tzw. średni czas wolny, natomiast 
dni świąteczne to długi czas wolny (Matyjas 2003, s. 560). Tak rozumia-
ny czas wolny posiada kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze to czas,  
za który nie otrzymuje się wynagrodzenia i nie jest on poświęcony na czynności 
związane ze sferą życia zawodowego. Jednakże czasami może być przeznaczo-
ny na dodatkową pracę zarobkową. Po drugie, służy realizacji autotelicznych 
potrzeb, czyli takich, które sprawiają jednostce całe mnóstwo przyjemności  
i satysfakcji. Mają sens same w sobie i nie przynoszą konkretnych korzyści  
w aspekcie materialnym i finansowym (Raczkowska 2000, s. 13). 
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STRESZCZENIE

Czas wolny należy do sfery prywatnej jednostki, którą cechuje swoboda 
podejmowania decyzji. Oznacza to, że człowiek samodzielnie decyduje 
w jaki sposób spędza posiadany czas wolny, zgodnie ze swoją hierarchią 
wartości, potrzeb oraz zainteresowaniami. W Polsce Ludowej zakła-
dano klubokawiarnie. Metody organizowania czasu wolnego w nich 
były tak przemyślane, aby transmitowały jak największą ilość treści  
o charakterze politycznym, ideowo-wychowawczym, czy ideologicz-
nym. Stanowiły one przede wszystkim swoistego rodzaju fenomen, 
jedno z najciekawszych osiągnięć w wymiarze kulturalnym w PRL  
a ich wpływy sięgały znacznie głębiej niż sugerowałaby to ich nazwa. 
Natomiast w ówczesnym czasie cyrk nie stanowił jedynie rozrywki za-
rezerwowanej dla najmłodszych. Był on nie lada atrakcją dla dorosłych 
widzów.

Słowa kluczowe: czas wolny, cyrk, kawiarnie

SUMMARY

Free time belongs to the private sphere of an individual, which is cha-
racterized by the freedom to make decisions. This means that a per-
son independently decides how he spends his free time, in accordance 
with his hierarchy of values, needs and interests. In People's Poland, 
clubs and cafes were established. The methods of organizing free time  
in them were thought out in such a way as to transmit the greatest 
possible amount of content of a political, ideological and educatio-
nal or ideological nature. They were, above all, a kind of phenome-
non, one of the most interesting cultural achievements in the People's  
Republic of Poland, and their influence reached much deeper than 
their name would suggest. At that time, however, the circus was not 
only an entertainment reserved for the youngest. It was a real attrac-
tion for adult viewers.

Keywords: free time, circus, cafes
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I ludzie zostali w domu.
Czytali książki, słuchali, odpoczywali, ćwiczyli, tworzyli sztukę, grali w gry, uczyli się nowych 

sposobów bycia i byli w ciszy.
I słuchali głębiej.

Niektórzy medytowali, inni modlili się, inni tańczyli.
Niektórzy spotkali się z cieniem.

I ludzie zaczęli myśleć inaczej.
I zaczęli się uzdrawiać.

A pod nieobecność ludzi żyjących w nieświadomy, bezmyślny i bezduszny sposób ziemia  
zaczęła się leczyć.

A kiedy niebezpieczeństwo minęło i ludzie spotkali się znowu, dokonali nowych wyborów, wyma-
rzyli sobie nowe obrazy i stworzyli nowe sposoby życia i uleczyli w pełni ziemię tak,  

jak uleczyli siebie.

Kitty O’Meara

Wstęp

Współczesny człowiek często narażony jest na wiele niebezpieczeństw, 
które czyhają na niego podczas ziemskiego bytowania. Wpierw człowiek 
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dostrzegał te niebezpieczeństwa, które rodziła natura, otaczająca go fauna, 
czy flora. Dopiero od momentu wynalezienia mikroskopu uświadomiliśmy 
sobie jak wiele czynników o charakterze mikroorganizmów stanowi zagroże-
nie dla człowieka i jego rodziny. Można stwierdzić, że nigdy nie żyliśmy  
w świecie wolnym od zagrożeń, nigdy nie byliśmy bezpieczni, nasza egzysten-
cja zawsze była narażona na poważne ryzyko. Stąd przedmiotem rozważań jest 
problematyka procesu edukacji osób starszych i bezpieczeństwa rodziny, jak  
i społeczeństwa w sytuacji istotnego zagrożenia jaki wniósł wirus COVID-19, 
który w bardzo krótkim okresie czasu objął cały świat. Obecnie w okresie 
pandemii problem ten jest bardzo istotny i ważny. Wyszedłem od przedstawi-
enia eksplikacji pojęcia bezpieczeństwa w procesie edukacji wskazując na jego 
powiązanie z systemem społecznym. Kategoria ta ma złożony charakter, na 
który składają się: podłoże materialne, warstwa ludzka i kultura. Zagrożenie 
bezpieczeństwa w trakcie aktywności w procesie edukacji pochodzi ze wszys-
tkich tych składników. Stan niebezpieczeństwa jest o tyle złożony, że dotyka 
egzystencji jednostki funkcjonującej w wielu różnych układach i strukturach. 
Zagrożeniem dla ludzkiego istnienia są nie tylko inni ludzie i ich zachowania, 
ale również szeroko pojęte otoczenie (świat zewnętrzny). Naszym zadaniem 
jest przewidzieć sytuacje zagrożenia, które mogą nas spotkać. Stąd szczególna 
rola prawa i wyrażonych w nim wartości, które chronią egzystencję każdego  
z nas. To w tym wyraża się antropologiczny aspekt bezpieczeństwa np. w pro-
cesie edukacji osób starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w dobie pandemii.

Zjawisko koronawirusa

Koronawirus odpowiada za poważne infekcje dróg oddechowych, a jego 
objawy mogą rozciągać się od zwykłego przeziębienia, aż po ostre zapalenie 
płuc. Wirus rozprzestrzenia się między ludźmi drogą kropelkową (np. przez 
kaszel lub kichanie), jak również przez powierzchnie i przez kontakt fizyczny 
(np. uściski dłoni, przedmioty, klamki itp.) (Coronavirus - Poradnik Prak-
tyczny... )

Krople wydzieliny, jakie padają na różne powierzchnie podczas kaszlu 
chorej osoby, są podstawową drogą transmisji infekcji. Jeśli zainfekowana oso-
ba kaszle i kicha, wirus rozprzestrzeni się na odległość około 3 metrów. Wirus 
pozostaje żywy w powietrzu, bądź na powierzchniach na które spadnie, przez 
około 12 godzin. Może pozostać aktywny na dłoniach, biurku, stole, szklance, 
sztućcach, skórze, ubraniu przez 6 do 12 godzin. Do organizmu przenika 
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drogą wziewną lub przez śluzówki (usta, przecieranie oczu) – (Coronavirus - 
Poradnik Praktyczny... ).

Wirus jest groźny szczególnie dla osób starszych. Jego zakaźność jest 
kilkukrotnie większa niż grypy. Śmiertelność gwałtownie rośnie po 60. roku 
życia, a u osób po 80 roku życia może wynosić nawet dziesięciokrotnie więcej 
niż u osób młodszych. Jest to związane z procesem starzenia, który zaczyna się 
ujawniać od 55. roku życia. Przez kolejne lata zachodzą w człowieku zmiany 
powodujące m.in. powolny wzrost podatności na choroby zakaźne i zmienia 
się odpowiedź układu immunologicznego na nowe infekcje (Coronavirus - 
Poradnik Praktyczny... ).

.Warto pamiętać, że im starsze płuca, tym wirus chętniej się w nich zag-
nieżdża. Osoby w zaawansowanym wieku często nie mają tak silnej gorączki 
jak ludzie młodzi. Najefektywniejszą ochroną przed infekcjami wirusowymi 
są szczepienia, a na przykładzie grypy wyraźnie widać, że bardziej potrzebne 
są u osób starszych.

Biorąc pod uwagę zachorowalność, to przyznać należy, iż dzieci do  
10. roku życia na koronawirusa chorują sporadycznie, a choroba nie ma u nich 
konsekwencji śmiertelnych. Młodzi ludzie mogą być nosicielami choroby  
i przechodzić ją skąpo objawowo lub bezobjawowo. Stanowią wówczas, przez 
okres około 14 dni, nieświadome zagrożenie dla starszych osób. To zjawisko 
jest szczególnie niebezpieczne w dużych miastach, gdzie korzysta się z komu-
nikacji zbiorowej i ma miejsce natężenie kontaktów międzyludzkich w pr-
zestrzeniach publicznych. Z tego powodu osoby starsze powinny przebywać  
w swoich mieszkaniach i na otwartej przestrzeni, ale z ograniczeniem do mini-
mum zbliżania się do innych ludzi, nawet do osób bliskich.

Ryzyko zarażenia zmniejsza częste mycie rąk. Ręce należy myć przez co 
najmniej 30 sekund, pamiętając o dokładnym namydleniu miejsc między 
palcami, kciuków, wierzchu dłoni, nadgarstków. Można użyć wody i my-
dła lub/i preparatów odkażających. Pomocne jest też noszenie z sobą małych 
kieszonkowych pojemników zawierających alkohol do dezynfekcji dłoni, po 
kontaktach z powierzchniami dostępnymi publicznie, kiedy ich dotykaliśmy 
(Komitet Praw Człowieka, uwaga ogólna nr 34, artykuł 19: swoboda wyraża-
nia opinii i swoboda wypowiedzi, CCPR/C/GC/34/CRP.4, ust. 19).

W przypadku osób narażonych na kontakt z osobami w grupie podwyż-
szonego ryzyka zalecane jest aby bezpośrednie kontakty z dotykaniem należy 
ograniczyć do minimum, jak tylko jest to możliwe. Jeżeli konieczne jest wej-
ście do domu seniora ze środowiska zewnętrznego i mamy za sobą kontakty 
z większą liczbą nieznanych osób, profilaktycznie można zakładać maseczki 
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twarzowe. Każda maska filtrująca powietrze, jeśli chroni usta i nos, ograni-
cza ryzyko potencjalnego kontaktu z wirusami. Zgodnie z zaleceniami WHO 
zawsze należy zakładać maskę jeśli mamy kaszel lub kichamy. Jeśli nie mamy 
maski, a kaszlemy lub kichamy, koniecznie używajmy chusteczki lub zgięcia 
łokcia (COVID-19 nie przewiduje wyjątków).

Należy podkreślić także, iż osoby zdrowe, pracujące w przestrzeniach 
publicznych, mające kontakt z większą liczbą osób, przez zakładanie maski 
zmniejszają ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Podczas odwiedzin 
seniora należy zachować dystans – siedzieć, rozmawiać w większej odległości 
niż zwykle (> 1,5 m). Warto również pamiętać, aby osoba starsza pozostają-
ca sama w domu, miała przy sobie telefon, żeby w razie problemów mogła 
szybko o tym kogoś powiadomić. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia 
podopiecznego, należy umówić wizytę domową, a nie udawać się z chorym do 
przychodni (COVID-19 nie przewiduje wyjątków). Poniżej zaprezentowane 
zostanie stanowisko Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konieczności wdra-
żania nowych rozwiązań prawnych wobec zaistniałej kryzysowej sytuacji.

Osoby starsze w dobie Covid – 19

Należy zauważyć  że istoty należące do gatunku homo sapiens od momen-
tu pojawienia się na ziemi, cały czas były zagrożone rozmaitymi niebezpiec-
zeństwami. Jak wspomniano wcześniej, osoby starsze pozostają jedną z grup 
najbardziej dotkniętych obecnym ogólnoświatowym kryzysem. Wyzwania, 
takie jak społeczna izolacja wielu seniorów, samotność czy postawy, które dys-
kryminują osoby starsze ze względu na wiek (ageizm), stały się jeszcze bardziej 
widoczne i wymagają pilnej reakcji. Wiele osób starszych odczuwa nie tylko 
obawę przed zarażeniem się wirusem oraz z powodu ograniczonego dostępu 
do opieki zdrowotnej, ale także niechęć by być obciążeniem dla swoich rodzin 
i społeczeństwa. Osoby te mogą również odczuwać nieufność wobec obcych. 
Te i inne problemy w czasach zachowywania dystansu fizycznego i izolacji 
wymagają od państw twórczych sposobów docierania do osób starszych pot-
rzebujących wsparcia (Nowy koronawirus SARS-CoV-2 ...).

W sferze polityki oraz w praktyce zarówno prawa i potrzeby osób star-
szych, jak i ich rola są jednak często pomijane. Zasady humanitarne wymagają, 
aby pomoc najbardziej potrzebującym udzielana była w sposób bezstronny 
i pozbawiony dyskryminacji. Jednakże reagowanie na zagrożenie w sposób 

„jednakowy dla wszystkich” odbywa się z pominięciem pewnych szczególnych 
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aspektów zwiększonej podatności osób starszych na zagrożenia. Należy wziąć 
w tym kontekście pod uwagę specyficzne potrzeby seniorów, w tym potrze-
bę wsparcia psychospołecznego czy zróżnicowanych form praktycznej pomo-
cy. Zobowiązania w zakresie praw człowieka, zasada „nie pomijania nikogo” 
przewidziana w „Celach zrównoważonego rozwoju”, a także zobowiązania 
uwzględnione w „Karcie na rzecz integracji” wymagają reagowania w sposób 
uwzględniający wszystkich (Nowy koronawirus SARS-CoV-2 ...).

Epidemia koronawirusa stawia jednocześnie przed państwami koniecz-
ność szybkiego projektowania rozwiązań zapewniających odpowiednie i do-
stępne wsparcie, skoncentrowane na potrzebach osób starszych. Państwowe 
instytucje publiczne odgrywają kluczową rolę w budowaniu sieci społecznego 
zaufania. Powinny prowadzić systemową ocenę potrzeb osób starszych i na 
jej podstawie projektować skuteczne sposoby ograniczania i zapobiegania za-
równo przemocy wobec seniorów, jak i ich zaniedbywania. Do państw należy 
zatem ważne zadanie łączenia osób starszych z innymi podmiotami, tak aby 
wspierać kształtowanie całościowego systemu ich wsparcia i ochrony (Coro-
navirus - Poradnik praktyczny...). 

W tej chwili w większości państw nie odbywa się to w stopniu wystar-
czającym, co ma wpływ na sytuację wielu osób starszych. Doświadczenia oraz 
wnioski wyciągnięte z obecnego kryzysu muszą doprowadzić do stworzenia 
stabilnych systemów wsparcia, które będą funkcjonować również w przyszło-
ści. Państwa muszą zaakceptować swoją rolę w organizacji takiego systemu 
oraz jako jego gwaranta. Prawa o fundamentalnym znaczeniu dla zapewnienia 
życia, zdrowia i dobrostanu osób starszych (Koronawirus a osoby starsze). 

 Najważniejsze prawa osób starszych powinny, jak już wyżej zauwa-
żono, stanowić centralny punkt odniesienia dla podejścia systemowego re-
alizowanego na poziomie krajowym. Obydwie instytucje są przekonane, że 
nowa konwencja byłaby idealnym instrumentem, w którym możliwe byłoby 
zaznaczenie i precyzyjne opisanie praw człowieka istotnych dla osób starszych. 
Nie są one bowiem w wystarczającym stopniu uwzględnione w istniejących 
międzynarodowych traktatach odnoszących się do praw człowieka, dlatego 
nowa konwencja pomogłaby w zrozumieniu tych praw i ułatwiłaby rozwój 
adekwatnych polityk publicznych, które zapewniłyby ich realizację w prakty-
ce (Koronawirus a osoby starsze). 

Warto również wskazać na niektóre dodatkowe wyzwania w zakresie kor-
zystania z tych praw podczas pandemii. Wyzwania te ilustrują równocześnie 
pilną potrzebę wprowadzenia nowej konwencji. Osoby starsze mają prawo do 
rzetelnej informacji o sprawach publicznych, również w czasie zagrożeń – mają 
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prawo do łatwego, szybkiego, skutecznego i realnego w praktyce dostępu do 
informacji, a zwłaszcza do wiedzy szczególnie istotnej dla tej konkretnej gru-
py. Osoby starsze mieszkające samotnie, w domach opieki lub na obszarach 
wiejskich mogą mieć ograniczony dostęp do informacji rozpowszechnianych 
za pomocą nowych technologii z powodu braku urządzeń, a także z powodu 
ograniczonych umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i braku po-
mocy w tym zakresie. Informacje muszą być tym osobom przekazywane nie 
tylko w sposób dostępny technicznie, ale również w formie dostosowanej do 
ich indywidualnych potrzeb np. do pogłębianie wiedzy w procesie edukacji 
long time learning  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na przykład osoby 
starsze, które są w stresie lub doświadczają izolacji społecznej albo innych 
czynników zakłócających ich życie mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia 
pandemią lub je deprecjonować (Nowy koronawirus SARS-CoV-2). 

W tym kontekście rolą państwa jest utrzymanie zaufania między pra-
cownikami służby zdrowia, władzami publicznymi i osobami starszymi popr-
zez odpowiednią komunikację. Aby lepiej chronić się przed chorobą, osoby 
starsze mogą wymagać dłuższego przebywania w izolacji niż inni. W związ-
ku z tym państwa muszą zapewnić seniorom dostęp do szerszego wsparcia,  
a także do nowych sposobów utrzymywania kontaktów z rodziną, przyjaciół-
mi i wolontariuszami. Ograniczenia w swobodzie przemieszczania się powinny 
być ściśle monitorowane przez państwa. Ograniczenia takie są dopuszczalne 
jedynie przez krótkie okresy – należy na bieżąco sprawdzać, czy ograniczenia 
te są nadal potrzebne i proporcjonalne (Pyrć 2020, s. 2). 

Każdy ma prawo do najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu edu-
kacji, ochrony zdrowia, co oznacza, że w tym zakresie państwa są zobowiązane 
do zaspokojenia szczególnych potrzeb grup bardziej narażonych, w tym osób 
starszych. Rolą państwa jest dopilnowanie, aby polityka w dziedzinie ochro-
ny zdrowia publicznego nie dyskryminowała osób starszych, w szczególności 
podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Państwa muszą także 
opracować i wdrożyć medyczne procedury prioryteryzacji pacjentów na wypa-
dek ograniczonych środków ratujących życie (triaż), które to procedury nie 
będą w żaden sposób dyskryminujące ze względu na wiek. Podczas pandemii 
istotne jest również zagwarantowanie dostępu do opieki medycznej w zakresie 
problemów medycznych niezwiązanych z Covid-19. Jest to szczególnie istot-
ne dla życia i zdrowia osób starszych (Pyrć 2020, s. 3).

Prawo do najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu ochrony 
zdrowia obejmuje kilka powiązanych ze sobą elementów, do których należy 
prawo do dostępnych i niedrogich usług opieki długoterminowej o dobrej 
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jakości bez żadnej dyskryminacji w instytucjach, a także w opiece domowej  
i środowiskowej. Aby osiągnąć pełną realizację tego prawa państwa muszą 
przyjąć i wdrożyć krajową politykę/ strategię i plany działania w dziedzinie 
opieki zdrowotnej w oparciu o ocenę potrzeb osób starszych. Ocena ta powin-
na być przeprowadzona z udziałem osób starszych, poprzez konsultacje z nimi 
w sposób dostosowany do ich potrzeb. (Coronavirus - Poradnik praktyczny). 

Nie można pominąć tu osób starszych żyjących w instytucjach opiekuń-
czych, w domu lub w innym otoczeniu. Państwa muszą również zapewnić do-
brej jakości opiekę paliatywną, która będzie dostępna i możliwa do zaakcepto-
wania dla osób starszych, jak również umożliwić szybki dostęp do informacji  
o istniejących możliwościach wsparcia i usługach w zakresie opieki paliatywnej. 
Jest to niezwykle trudne zadanie podczas pandemii. Ze względu na progre-
sywny charakter prawa do ochrony zdrowia, państwa mają jednak szczególny  
i stały obowiązek działania na rzecz pełnej realizacji tego prawa w sposób tak 
szybki i skuteczny, jak tylko jest to możliwe (Koronawirus w Polsce ...). 

Wszystkie wprowadzane mechanizmy powinny być oparte o poszanowa-
nie przyrodzonej godności, niezależności i indywidualnej samodzielności osób 
starszych, w tym swobody dokonywania własnych wyborów. Osoby starsze 
mają prawo do indywidualnej samodzielności i niezależności w odniesieniu 
do wszystkich aspektów swojego życia oraz do korzystania z tej samodzielno-
ści i niezależności zgodnie ze swoją wolą i preferencjami, na równi z innymi. 
W sytuacji, gdy dana osoba potrzebuje pomocy w realizacji swojego prawa do 
samodzielności oraz swojej zdolności do podejmowania decyzji powinna mieć 
dostęp do niezbędnej pomocy także w czasach ograniczonego kontaktu z in-
nymi osobami za pomocą odpowiednich mechanizmów. Prawo do samodziel-
ności i niezależności osób starszych obejmuje aspekty osobiste, ekonomiczne, 
finansowe oraz proceduralne (Koronawirus w Polsce ...). 

Państwa powinny ponadto wprowadzić skuteczne środki w celu oceny 
i monitorowania korzystania z tego prawa w praktyce. Państwa powinny za-
pewnić całkowitą zgodność prawa do opieki z zasadą pełnego respektowa-
nia woli i preferencji danej osoby oraz ich niepodważania poprzez stosowa-
nie kryterium „najlepiej pojętego interesu osoby starszej”. Konieczne może 
być przeprowadzenie dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla 
wolontariuszy szkoleń dotyczących praw człowieka, w tym prawa do samo-
dzielności i niezależności. Osoby starsze mają prawo do życia bez przemo-
cy, wykorzystywania i zaniedbywania, również w czasach kryzysu związanego  
z epidemią koronawirusa. Ze względu na wydane w wielu krajach nakazy po-
zostawania w domu osoby starsze mogą być szczególnie dotknięte konfliktami 
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zarówno w rodzinie, jak i w innych placówkach opiekuńczych. Aby wzmocnić 
ochronę praw osób starszych państwa powinny zapewnić dostęp do informa-
cji, mechanizmów udzielania pomocy i składania skarg, w tym do pomocy 
prawnej (Koronawirus w Polsce). 

Podczas pandemii może nastąpić wzrost zapotrzebowania na miejsca 
schronienia spełniające odpowiednie wymogi, w tym np. zapewniające do-
stępność opieki długoterminowej. Prawo do włączenia społecznego wymaga 
uwzględnienia praw osób starszych w różnych dziedzinach, takich jak polity-
ka planowania i rozwoju na obszarach wiejskich i miejskich czy strategie ogra-
niczania ubóstwa. Państwa muszą zapewnić aktywne środki przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na wiek oraz aktywnie zmieniać sposób postrzega-
nia osób starszych przez społeczeństwo. Konieczna jest zmiana rozpowszech-
nionych stereotypów dotyczących osób starszych, a także podkreślenie ich roli 
jako niezbędnych, aktywnych członków społeczeństwa oraz posiadaczy praw 
(COVID-19 nie przewiduje wyjątków). 

Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie 
na proces edukacji osób w starszym wieku

W aktywizację i prowadzenie zajęć dla tej grupy społecznej na terenie 
miasta zaangażowane są  m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszo-
wie (UTW) Domy Kultury (DK) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej (MOPS) czy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych. 
Badanie przeprowadzone zostanie wśród uczestników programów senioral-
nych, którzy  uczestniczą w zajęciach np. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
działającym przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Najważniejszymi elementami 
UTW są ich uczestnicy, ponieważ dla nich powstają i im mają służyć zajęcia.  
Uczestnicy UTW są  to  osoby starsze, które chętne w nich uczestniczą. Misją 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi 
starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spę-
dzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi.

Główne cechy charakteryzujące Uniwersytet Trzeciego Wieku to między 
innymi:

1. „Celem ich działalności jest głównie stymulowanie aktywności in-
telektualnej słuchaczy

2. Działalność UTW zależna jest od struktury tej organizacji sposobu 
finansowania, lokalizacji i statusu.
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3. Programy zajęć uwzględniają przede wszystkim zainteresowania 
słuchaczy i specyfikę terytorialną.

4. W UTW działających przy uniwersytetach, wykłady prowadzą nauc-
zyciele akademiccy, w pozostałych placówkach wykłady prowadzą miejscowi 
nauczyciele, psycholodzy, socjolodzy, lekarze itd.

5. Propagują swoją działalność przez wzory aktywności ludzi starszych.
6. Liczba czynnych słuchaczy waha się w poszczególnych UTW od 50 

do 1500 osób.
7. Uniwersytety wnoszą wkład w świadomość regionalną.
8. Źródłami finansowania są: składki słuchaczy, dotacje samorządowe, 

środki od państwowych uczelni, sponsorzy” (Aleksander, 2013, s. 309).

Działalność UTW w Rzeszowie polega na włączeniu osób starszych  
w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji i integracji, nadający ży-
ciu sens na tle przemian cywilizacyjnych. Oferowane programy oferowane 
przez UTW inspirują seniorów do różnych form aktywności i ma na celu 
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz przejawom dyskrymina-
cji. Są one wyrazem troski o zapewnienie osobom starszym godnego miejsca  
w społeczeństwie obywatelskim. „Edukacja seniorów, spełniając wiele funk-
cji m.in. terapeutyczną, adaptacyjną, kompensacyjną, integracyjną pomaga  
w zaspakajaniu potrzeb osób starszych. Edukacja bez przymusu, nie z koniecz-
ności zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji, lecz dobrowolna, przestaje 
mieć charakter utylitarny i może nawet komercyjny, a staje się drogą realizacji 
własnego człowieczeństwa, przezywania własnego jestestwa. Szansą rozwoju 
i istnienia w takim wymiarze, który dotychczas nie był w pełni realizowany. 
Wzrastająca lawinowo liczba słuchaczy i samych uniwersytetów trzeciego wie-
ku w Polsce wydaje się to potwierdzać” (Majewska – Kafarowska, 2009).

Zakończenie

Koronawirus COVID-19, który ogarnęła niemal każdy zakątek świa-
ta i wszystkie grupy społeczne te bogate i te biedne. Czas pandemii wpływa 
na funkcjonowanie społeczeństw i pełnienie przez nie ważnych funkcji spo-
łecznych. Osoby starsze są najbardziej zagrożona grupą. Pandemia wpłynęła 
na proces edukacji tejże grupy społecznej, powodując stagnację i wycofanie  
a w konsekwencji nieodwracalne zmiany w sposobie bycia seniorów uczest-
ników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarażenie koronawirusem seniorów 
w najgorszym przypadku prowadzi do śmierci. Władze państw w tym Polski 
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rząd podjął szereg działań związanych z szerzącym się zachorowaniem na 
COVID-19. Epidemia spowodowała ogólny niepokój i panikę wśród ludzi. 
Wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia prowadzące do 
zmniejszenia kontaktu między ludźmi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa Wirus ten szczególnie niebezpieczny jest u osób starszych w podeszłym 
wieku, z niską odpornością oraz z chorobami współistniejącymi.

Koronawirus wywarł bardzo złe skutki na tle psychicznym wśród wielu 
społeczeństw globu ziemskiego. Jesteśmy przerażeni słysząc codziennie kole-
jne informacje o nowych zakażeniach i wzrastającej liczbie zgonów nie tylko 
w kraju, ale i też na świecie np. tragiczne widomości docierające z Włoch  
i Hiszpanii, które są aktualnie epicentrum tej pandemii. Czujemy strach pr-
zed chorobą i brak kontroli przed uchronieniem się przed zakażeniem. Dane 
statystyczne są przerażające i wywołują w nas niemoc i bezsilność. Jesteśmy pr-
zygnębieni całą sytuacją w jakiej nam przyszło aktualnie żyć, co wpływa bard-
zo negatywnie na nasze samopoczucie i u niektórych ludzi na rozwój depresji. 

Brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, rówieśnikami  
i dalszą rodziną powoduje wiele negatywnych objawów. Kontakt telefoniczny 
oraz poprzez media społecznościowe nie są w stanie zastąpić obecności dru-
giego człowieka. Taki rodzaj kontaktu nigdy nie zastąpi osobistego spotkania. 
Kontakt międzyludzki jest bardzo ważny a jego brak jest dołujący. Na zły stan 
psychiczny ma wpływ ciągła izolacja w domu oraz aktualnie zakaz spędzan-
ia wolnego czasu przy pięknej, słonecznej pogodzie, w parkach, lasach i na 
placach zabaw. Niemożność spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu  
i bycie  „uwięzionym” w domach wpływa niekorzystnie na kondycję psychicz-
ną i fizyczną człowieka. 

Społeczeństwu brakuje możliwości wyjścia do kina, galerii i restauracji. 
Każdy człowiek potrzebuje chwili rozrywki celem odprężenia od problemów 
życia codziennego, natomiast dzisiejsze czasy nie dają człowiekowi możliwości 
wyboru i musi pozostać w odosobnieniu w domu. 

Cała negatywna sytuacja związana z koronawirusem jest zauważalna 
wśród osób pracujących. Nie są oni pewni swojego stanowiska, czy stałych 
dochodów. Wielu zakładom pracy grozi zamknięcie  a niektórym pracowni-
kom obniżenie pensji. Często praca przenoszona jest do domu na zasadach 
pracy zdalnej, co często potęguje stres i niepewność. 

Dało się zauważyć także to, iż podrożały w sklepach ceny produktów. 
Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują zaistniałą sytuację do osiąg-
nięcia dużego zysku i znacznie podnoszą ceny. Ludzie w obliczu pandemii 
bojąc się zarażenia nie szukają towaru w lepszej cenie w kolejnych sklepach, 
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nie chcąc narażać się na niebezpieczeństwo dokonują zakupu w najbliższym 
punkcie sprzedaży. 

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała kilka pozytywów. Pierws-
zym z nich jest to, że ludzie spędzają więcej czasu w domu ze swoimi bliskimi 
poprawiając wzajemne więzi i relacje. Następnym plusem jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego, dzięki mniejszej emisji spalin spowodowanej wpro-
wadzanymi ograniczeniami w ruchu.

Koronawirus wywołał w społeczeństwie ogólny zły stan psychiczny, poc-
zucie lęku, strachu oraz bezsilności. Czas pandemii spowodował tragiczne 
skutki ekonomiczno-finansowe w państwach dotkniętych pandemią Koron-
awirus także niesie ze sobą ogromne negatywne skutki ekonomiczne, prog-
nozowane bezrobocie, zamknięcie wielu zakładów pracy i zapaście finansowe. 

Podsumowując epidemia wpływa na każdą jednostkę niezależnie od sta-
tusu społecznego, na nasze otoczenie, rodziny - na naszą codzienną egzysten-
cję. Pewne zaostrzenia, które oczywiście są dla dobra człowieka, trochę utrud-
niają mu codzienne funkcjonowanie, ale on nie poddaje się i stara się iść ze 
swoimi marzeniami, planami życiowymi do przodu a Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest tego dowodem.
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STRESZCZENIE

Koronawirus to pandemia, która ogarnęła niemal każdy zakątek świata. 
Jest to choroba niebezpieczna, śmiertelna, atakuje głównie drogi odde-
chowe, powodując niewydolność oddechową. Wirus ten szczególnie 
niebezpieczny jest u osób starszych w podeszłym wieku, z niską odpor-
nością oraz z chorobami współistniejącymi. Zarażenie koronawirusem 
w najgorszym przypadku prowadzi do śmierci. Pierwsze informacje 
dotarły do nas o wybuchu tej epidemii w Chinach na początku grud-
nia 2019 roku, a później wirus rozprzestrzenił się na cały świat. W Pol-
sce pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa zdiagnozowano 
na początku marca i liczba zachorowań oraz zgonów codziennie wzras-
ta. Niestety obecnie dane statystyczne nie wskazują na to, iż sytuacja 
miałaby się w szybkim czasie unormować. Najbardziej narażoną grupą 
społeczną są seniorzy. Władze państw w tym Polski rząd podjął szereg 
działań związanych z szerzącym się zachorowaniem na COVID-19. 
Epidemia spowodowała ogólny niepokój i panikę wśród ludzi. Wpro-
wadzane są coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia prowadzące do 
zmniejszenia kontaktu między ludźmi, aby zapobiec rozprzestrzenia-
niu się wirusa.

Słowa kluczowe: koronawirus, pandemia, epidemia, Covid-19, czło-
wiek, osoby starsze, 
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SUMMARY

The coronavirus is a pandemic that has hit almost every corner of the 
world. It is a dangerous, fatal disease, it mainly affects the respiratory 
tract, causing respiratory failure. This virus is especially dangerous in 
the elderly, elderly, with low immunity and with comorbidities. Coro-
navirus infection leads to death at worst. The first information reached 
us about the outbreak of this epidemic in China in early December 
2019, and later the virus spread throughout the world. In Poland, 
the first cases of coronavirus cases were diagnosed at the beginning 
of March and the number of cases and deaths is increasing every day. 
Unfortunately, at present, the statistical data do not indicate that the 
situation would normalize in a short time. Seniors are the most vulne-
rable social group. State authorities, including the Polish government, 
have taken a number of measures related to the spreading COVID-19 
disease. The epidemic caused general anxiety and panic among the 
people. Increasingly restrictive restrictions are introduced to reduce 
human contact to prevent the spread of the virus.

Keywords: coronavirus, pandemic, epidemic, Covid-19, human, 
elderly
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A METAPHOR IN THE LINGUISTIC IMAGE OF THE WORLD  

OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT AID

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i roli metafory w języku 
międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Pojęcia te mają różne 
znaczenie, pomoc rozwojowa ma w ostatecznym rozrachunku przynieść da-
nemu podmiotowi szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy, zaś po-
moc humanitarna jest udzielana w reakcji na katastrofę naturalną lub konflikt 
zbrojny i ma na celu przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia. W kontek-
ście roli metafory, granice między tymi pojęciami ulegają jednak zatarciu, stąd 
w tym konkretnym przypadku można traktować je jako jedno zagadnienie 
badawcze. Artykuł, poza wprowadzeniem i zakończeniem, został podzielony 
na cztery części. W części pierwszej przybliżam przedmiot sporu między eko-
nomistami Esther Duflo i Jeffreyem Sachsem na temat skutecznych metod 
pomocy. Część druga to próba wskazania na związki między imperializmem  
a językiem i dyskursem. W części trzeciej analizuję pojęcie metafory pod ką-
tem pomocy humanitarnej i rozwojowej, zaś w części czwartej wykazuję na 
czym polega wyjątkowość i specyfika języka używanego przez Duflo w kon-
tekście zawartych w nim metafor. Co było przedmiotem sporu między Duflo 
a Sachsem? Co łączy teorię postkolonialną i XX-wieczne teorie rozwojowe 
z pojęciem metafory? Czym jest metafora, w jaki sposób używa jej Duflo,  
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i co z tego wynika? Aby odpowiedzieć na te pytania skorzystałem z literatury 
przedmiotu na temat metod szeroko rozumianej pomocy i jej skutków (Ba-
nerjee i Duflo 2011; Easterly 2006; Leszczyński 2016; Moyo 2009), pracy  
z zakresu teorii języka (Kövecses 2011) i wykładu Duflo z 2010 roku w ra-
mach TEDTalks (Duflo 2010).

Spór o pomoc humanitarną i rozwojową

14 października 2019 roku Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogło-
siła, że tego-rocznymi laureatami Nagrody Nobla z zakresu ekonomii – a jest 
to nagroda dodatkowa, nie-uwzględniona przez Alfreda Nobla w testamencie, 
stąd nazywana jest oficjalnie nagrodą banku Szwecji im. Alfreda Nobla – są 
badacze Abhijit Banerjee i Michael Kremer, a także badaczka Esther Duflo. 
W świecie nauki ogłoszenie to spotkało się z uznaniem, ponieważ badacze ci – 
zwłaszcza Duflo i Banerjee – zastosowali jako jedni z pierwszych innowacyjne, 
czerpiące z innych dyscyplin niż ekonomia metody badań eksperymentalnych, 
których celem było określenie jak najdokładniej przyczyn ubóstwa na świecie, 
zwłaszcza w tzw. krajach rozwijających się. Teoretyczne podstawy tych ekspe-
rymentów badacze zawarli w wydanej w 2011 roku książce Poor Economics: A 
Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (Banerjee i Duflo 2011), 
a także w następnych opublikowanych książkach: dwutomowym Handbook of 
Field Experiments (Banerjee i Duflo 2017a; Banerjee i Duflo 2017b) oraz mo-
numentalnym Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest 
Problems (Banerjee i Duflo 2019). Duflo już wcześniej, przed otrzymaniem 
Nobla była cenioną badaczką, która swoje doświadczenie z zakresu badań  
i eksperymentów terenowych zdobywała w zespole słynnego ekonomisty Jef-
freya Sachsa, znanego w Polsce głównie jako doradcę Leszka Balcerowicza  
i głównego architekta planu wdrożenia pakietu polityk neoliberalnych, które 
określa się powszechnie terapią szokową lub – za Naomi Klein –  doktryną 
szoku (Klein 2020)1.

Sachs, mimo rewizji poglądów, przez lata był w środowisku mediów  
w USA ekonomistą-celebrytą. Po okresie jego ,,działalności eksperckiej’’  
w Polsce w roku 1989, Sachs wyjechał do Afryki – do Zambii, ,,która przecho-
dziła wtedy własną wersję terapii szokowej’’ (Leszczyński 2016, s. 25). Tam 

1 Duflo, na długo przed otrzymaniem Nobla była laureatką wielu nagród naukowych, 
a efekty swoich badań miała okazję prezentować także m. in. w formie wykładu w ramach 
TEDTalks – jednej z najbardziej popularnych na świecie platform konferencji naukowych na 
temat idei ,,wartych rozprzestrzeniania’’ – zatytułowany Social experiments to fight poverty (Du-
flo 2010).



109

METAFORA W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA ...

po raz pierwszy zetknął się z AIDS, malarią, umierającymi na ulicach i ,,praw-
dziwą biedą’’. To doświadczenie skłoniło go do stopniowej zmiany poglądów 
na rolę państwa w gospodarce. Na początku XXI wieku zainicjował projekt 
wiosek milenijnych, który jednak nie okazał się sukcesem, będąc jednocześnie 
ogromnym przedsięwzięciem (na które Sachs uzyskał grant w postaci pięciu 
milionów dolarów oraz wsparcie mediów i celebrytów z amerykańskich) – ko-
rzystając ze spopularyzowanego określenia Lindy Polman – ,,przemysłu po-
mocy humanitarnej’’ (Polman 2011). To właśnie członkinią tamtego zespołu 
Sachsa, odpowiedzialnego za projekt wiosek milenijnych była Esther Duflo. 
Wtedy, jeszcze jako młoda, początkująca badaczka Duflo została zapytana 
mailowo przez Sachsa o ważne kwestie metodologiczne projektu. Sachs nic 
nie odpisał na jej odpowiedź, a ponadto publicznie skrytykował badaczkę co 
spotkało się z jej strony z irytacją i zapoczątkowało dyskusję na łamach prasy, 
w ramach której znany z odporności na krytykę Sachs wyznał, że ,,sprawia mi 
ból, kiedy jestem w wiosce, w której nie ma moskitier. (…) Wioski milenij-
ne to nie projekt, który posuwa się naprzód w taki sposób, w jaki testuje się 
pigułkę (cyt. za Leszczyński 2016, s. 33-34). Innymi słowy, Duflo zarzuciła 
Sachsowi nienaukowe podejście i błędy metodologiczne, a Sachs bronił się 
twierdząc, że jego stanowisko wynika z empatii.

Dyskusję prasową między Sachsem a Duflo i cały projekt wiosek mi-
lenijnych można zakwalifikować do bardzo szerokiego, interdyscyplinarnego  
i mającego miejsce w obrębie nauk społecznych oraz humanistyki paradygma-
tu pomocy humanitarnej jako metody rozwoju i zwalczania zjawiska ubóstwa. 
Obejmuje on cały zbiór dylematów ideologicznych i praktycznych, o których 
pisze m. in. Duflo, a na polskim gruncie m. in. Adam Leszczyński (Banerjee 
i Duflo 2011; Leszczyński 2016). Dylematy te w dużej mierze dotyczą pytań 
o najskuteczniejsze sposoby pomocy. Nie brakuje jednak głosów kwestionu-
jących samą pomoc ,,białego względem innych’’, już na poziomie dyskursyw-
nym tej pomocy (Easterly 2006), kontestujących zarówno motywacje ,,bia-
łych’’, a także wskazujących na specyficzne ,,brzemię’’ Zachodu oraz fakt, że 
w ostatecznym rozrachunku pomoc ta przynosi więcej zła niż dobra lub wręcz, 
że owa pomoc jest ,,zabójcza’’ (Moyo 2009). W naukach społecznych i huma-
nistyce powstają także prace otwarcie krytykujące międzynarodową politykę 
humanitaryzmu w obecnej formie (np. Klein 2013). Temat ten poruszany był 
wielokrotnie na gruncie reporterskim, co z kolei skutecznie go popularyzuje  
i upowszechnia w szeroko rozumianym dyskursie publicznym (Polman 2011; 
Rawlence 2017).
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Imperializm a badanie języka 

Rzadziej analizowanym aspektem paradygmatu, o którym wspomniałem 
wyżej jest sam język pomocy humanitarnej, język którym posługują się wszy-
scy uczestnicy i uczestniczki dyskursu w ramach tego paradygmatu: badacz-
ki, reporterzy, przedstawiciele mediów, politycy i biurokratki. Jest to kwestia  
o tyle problematyczna, że ,,[g]eneza pomocy rozwojowej jest nie-rozerwalnie 
związana z historią europejskiego imperializmu’’ (Leszczyński 2016, s. 54). 
A imperializm nie jest jedynie szeroko rozumianą praktyką społeczną (wy-
zysk kolonizowanych przez kolonizatorów, np. grabież surowców, monopol 
na towary eksportowe kolonii i kupowanie ich po zaniżonych cenach, bazy 
wojskowe i garnizony itd.), ale też słowa, pewna narracja, zespół praktyk 
dyskursywnych. By badać aspekt językowy imperializmu powstała właściwie 
teoria postkolonialna, której przedstawiciele i przedstawicielki bardzo często 
wywodzą się z dyscyplin takich jak literaturoznawstwo i językoznawstwo. Te-
oria postkolonialna postrzegana jest jako użyteczna w rozważaniach nad im-
perializmem oraz pewną traumą w państwach, które były niegdyś koloniami 
subsdyscyplina badawcza. Z drugiej strony budzi ona szereg wątpliwości po-
znawczych i metodologicznych, które syntetycznie omawia w swoim tekście 
litewski badacz Audrius Beinorius, analizując szczegółowo zachodnią krytykę 
koncepcji teoretycznych Edwarda Saida  (Beinorius 2013).

O tym jak ważny jest język w strategiach pomocy rozwojowej dla państw 
peryferyjnych, badacze przekonali się już w latach 50. XX wieku. Był to okres, 
w którym dominowały planistyczne teorie rozwoju mające zapewnić ,,wielkie 
pchnięcie’’ i ,,skok w nowoczesność’’ (Leszczyński 2013), która były właśnie 
metaforami. W 1952 roku ekonomista Albert Otto Hirschman, jako ekspert 
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju został wysłany do Kolum-
bii. Wtedy wydawało mu się, że zna receptę na rozwój, którą były ogromne 
inwestycje publiczne, obejmujące głów-nie reformę rolnictwa, a także moder-
nizację energetyki i transportu. Po porażce pierwszego 4-miesięcznego pla-
nu Hirschman zdał sobie sprawę, że jego podejście było zbyt dogmatyczne,  
a tubylcy krzyczący: ,,¡Aquí en el trópico hacemos todo al revés!’’ mają w pew-
nym sensie rację. Zachodnia teoria zderzyła się z kolumbijską praktyką cod-
zienności. Hirschman to – w jego opinii – niepozbawione sensu zachowanie 
Kolumbijczyków nazwał ,,ukrytą racjonalnością’’ (Leszczyński 2013, s. 51). 
Wydaje się, że ekonomista dotarł tutaj do językowych możliwości i pewnej 
pojęciowej bariery, zwłaszcza ówczesnej, ekonomii. W pokonaniu tej bariery, 
o czym świadczy przykład badań Esther Duflo, potrzebne są metody oraz 
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pojęcia z zakresu antropologii społecznej i kulturowej. A one z kolei, jak poka-
zuje praktyka, bardzo często opierają się na metaforach. Czym zatem jest me-
tafora? I dlaczego jest ona tak istotna w wypracowaniu odpowiedniego języka?

Metafora – znaczenie i sposoby wykorzystania 

Z metaforami człowiek ma do czynienia od najmłodszych lat socjalizacji 
i procesu pedagogicznego. W języku pełnią tak ważną rolę czy funkcję, że ich 
używanie nie zawsze jest uświadomione i wyodrębnione. Językoznawca Zol-
tán Kövecses pisze, że metafora ,,jest zjawiskiem językowym, a zarazem poję-
ciowym, społeczno-kulturowym, neutralnym i cielesnym. Aktywizuje dwie 
dziedziny doświadczenia, między którymi zachodzi systematyczny związek,  
a które znajdują się w odległych od siebie częściach układu poznawczego  
(i mózgu). Połączenia między domenami pojawiają się, ponieważ wykazują 
ogólne podobieństwo strukturalne lub korelują w naszym doświadczeniu’’, 
(…) będąc [metafory – M.K.] ,,odwzorowaniami  między domenami’’. Inny-
mi słowy, metafora to rodzaj pomostu między dwoma pojęciami/wyrażeniami, 
zwykle wynoszącym daną wypowiedź na wyższy poziom abstrakcji (Kövecses 
2011, s. 197).

Metafory znajdują zastosowanie nie tylko w tzw. kulturze wysokiej,  
a zatem w różnego rodzaju tekstach literackich, teatrze czy kinie. Stanowią 
one integralny element naszej codzienności, np. w postaci powszechnie zna-
nych – w danej kulturze, wśród użytkowników danego języka – mądrości 
ludowych czy przysłów np. ,,Chcesz być bogatym, bądź siedem lat świnią’’. 
W tym powiedzeniu ludowym metaforyczne znaczenie ma wyraz ,,świnia’’ – 
wypowiadającej je osobie (przy założeniu, że osoba ta jest tzw. aktorem racjo-
nalnym) nie chodzi ostatecznie o rzeczywistą zmianę statusu ontologicznego 
podmiotu. Istotne jest  znaczenie symboliczne świni. W kulturze polskiej jest 
ono raczej pejoratywne, świnia kojarzy się z brudem (nieczystością, zmazą)  
i negatywnymi cechami charakteru. Zachować się jak świnia znaczy: po cham-
sku, nieuczciwie, nie w porządku według pewnych ogólnych norm powszech-
nie przyjmowanych w społeczeństwie. Zatem, poza faktem że metafory są 
związane ściśle z kontekstem kulturowym, a często także z kontekstem histo-
rycznym, poznanie ich może prowadzić  do zrozumienia życia społecznego  
i codzienności danej społeczności, grupy społecznej, zawodowej itd. Łatwiej 
i lepiej zapamiętuje się powiedzenie, jak to wyżej dotyczące świni, niż zdanie: 
,,Chcesz być bogatym, przez siedem lat oszukuj, kradnij, bądź bezwzględnym 
chamem, prostakiem’’ itd. Zatem istotna dla niniejszych rozważań jest przede 
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wszystkim metafora jako językowe zjawisko funkcjonalne, niuansujące język 
pomocy humanitarnej, a w ostatecznym rozrachunku wpływające na społecz-
ny odbiór i recepcję owej pomocy.

Badacze, w kwestii międzynarodowej pomocy humanitarnej, krytykują 
język innych badaczy, a także język dyskursu publicznego, a zatem głównie ję-
zyk biurokratów pracujących w instytucjach pomocowych oraz język między-
narodowych konferencji/spotkań (np. Organizacji Narodów Zjednoczonych) 
z tą pomocą związanych. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z me-
taforami. Krótko omówię obydwie te językowe ,,negatywności’’, a następnie 
przejdę do językowej ,,pozytywności’’, wspomnianej już kilkakrotnie Esther 
Duflo i jej metafor. Granica między tymi dwiema negatywnościami jest roz-
myta i umowna, ponieważ wielu badaczy, których język jest poddawany kry-
tyce, pracuje dla instytucji zatrudniających jednocześnie bardzo liczny aparat 
biurokratyczny. Przykładami, które wybrałem są kolejno: 1) konserwatywna 
krytyka języka pomocy humanitarnej ze strony Williama Easterly’ego i 2) kry-
tyka języka Trzeciej Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Finanso-
wania Rozwoju w Addis Abebie z lipca 2015 roku oraz języka Europejskiego 
Raportu o Rozwoju UE.

Wiliam Easterly, podobnie zresztą jak Esther Duflo, jest krytykiem po-
mocy humanitarnej w formie, jaką promuje i stosuje Jeffrey Sachs (Easterly 
2006). Warto jednak skupić się na języku. W tym zakresie Easterly zarzuca 
Sachsowi i jemu podobnym układanie szczegółowych, utopijnych planów, 
które są przepełnione ,,ogłupiającym technicznym żargonem’’ (Leszczyński 
2016, 114). Język ten, według ekonomisty, jest przykładem na ogromną 
arogancję ludzi takich jak Sachs. Ale Easterly idzie o krok dalej, zarzucając 
żargonowi pomocy poza, że poza niezrozumiałością jest on także pełen hi-
pokryzji: ,,[m]ówi się w nim i pisze o »upodmiotowieniu« odbiorców i ich 
»partycypacji«, podczas gdy praktyka działania instytucji zaprzecza tym ide-
ałom’’. Ponadto kpi on z jednej z instrukcji Banku Światowego z 1998 roku, 
w której ,,ubodzy i wykluczeni’’ zostali określeni jako ,,grupa udziałowców’’ 
w projekcie (Leszczyński 2016, s. 118-119). Zjawisko to, także w sensie dys-
kursywnym, czyli tworzenia narracji o pomocy przed badaczy takich jak Sachs 
Easterly nazywa ,,tyranią ekspertów’’. Metaforycznie ujęci ,,upodmiotowieni’’  
i ,,partycypujący’’ biedni i ubodzy, adresaci pomocy jako ,,grupa udziałowców’’ 
ma sens jedynie, gdy zna się specyficzny język współczesnego kapitalizmu,  
w którym sam kapitalizm, jak pisze Daniel Bell, ,,jawi się (…) jako »perfek-
cyjnie oszlifowany mechanizm« lub jako »zegar będący dziełem boskich rąk« 
(cyt. za Klein 2020, s. 67). Dla niewtajemniczonych, metafory używane przez 
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badaczy jak Sachs lub ekspertki zatrudniane przez instytucje takie jak Bank 
Światowy pozostają niezrozumiałe.

Język, którego używają aparaty biurokratyczne instytucji zajmujących się 
międzynarodową pomocą humanitarną, przez krytyków nazywany żargonem, 
,,jest jednym z głównych punktów wyjścia do krytyki całego systemu’’ (Les-
zczyński 2016, s. 111). Nawet powierzchowna analiza języka spotkań międ-
zynarodowych, jak wspomniana wyżej Konferencja ONZ tylko tę krytykę 
wzmaga. Ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon napisał w jej 
Dokumencie końcowym: ,,Wzmacnia ona [Agenda Działań z Addis Abeby 
– M.K.] globalne partnerstwo na rzecz rozwoju oraz tworzy silny fundament 
pod wdrożenie Agendy Rozwoju po Roku 2015. Wskazuje drogę, którą ws-
zyscy powinni podążać i mądrze inwestować w dobro i rozwój naszej planety. 
Odpowiedniej wielkości środki powinny być zainwestowane w odpowiednim 
czasie w obszary, które tego potrzebują [podkreślenia własne – M.K.] (ONZ 
2015). Dwie metafory w tak krótkiej wypowiedzi jednego z najważniejszych 
urzędników na świecie. Obydwie są krytykowane w dwójnasób, aby je zrozu-
mieć należy bardzo dobrze znać język międzynarodowej biurokracji i międ-
zynarodowego języka pomocy. Poza tym, krytycy wskazują, że wypowiedzi 
takie jak Ban Ki-moona są zbyt wzniosłe i ogólne jednocześnie. Aby dobrze to 
zobrazować przywołam tutaj jeszcze jeden przykład, Europejskiego Raportu  
o Rozwoju Unii Europejskiej. Nawet jego tytuł jest tutaj pewnym probierzem 
skali problemu: Łączenie finansowania i polityk w celu zaimplementowania 
transformacyjnej agendy rozwojowej po 2015 roku. Komisarz UE do spraw 
międzynarodowej współpracy i rozwoju pisze we wstępie tego raportu (cyt. za: 
Leszczyński 2016, s. 103-104): ,,Krok w stronę uniwersalnej agendy oznacza, 
że nowe zadania i cele będą stosować się do wszystkich krajów: przed wszys-
tkimi stanie zadanie osiągnięcia postępu lokalnie, równocześnie przykładając 
się do wysiłków globalnych. Każdy będzie mu-siał wykonać swoją część zada-
nia w oparciu o zasady wspólnej odpowiedzialności, wzajemnej rozliczalności 
oraz odpowiedniego potencjału (…). Aby odnieść sukces , musimy zmobi-
lizować i wykorzystać efektywnie wszystkie odpowiednie Środki implemen-
tacji (…)’’. Jak podsumowuje rzecz Leszczyński: ,,[r]ealne spory i polityczne 
zalecenia są w tych dokumentach albo niewidoczne, albo czytelne tylko dla 
wtajemniczonych, którzy są w stanie wyczuwać niuanse i rozpoznawać sub-
telne przesunięcia akcentów w wypranym z emocji języku między-narodowej 
biurokracji’’ (Leszczyński 2016, s. 104).

Mamy tutaj w gruncie rzeczy do czynienia z przykładami analogicznymi 
jak ten ze staniem się na 7 lat świnią. Zamiast napisać wprost, biurokraci 
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używają m. in. metafor, by ukryć prawdziwy sens dokumentów, takich jak 
powyższy raport. Znajomość owych metafor otwiera drzwi – lub jak pow-
iedzieliby pewnie przedstawiciele teorii krytycznej, kłódkę ideologii – do 
poznania prawdziwego sensu danego zdania. Antropolog społeczny Kacper 
Pobłocki wskazuje, że we współczesnej ekonomii zachodzi bardzo podobny 
proces. Mianowicie, badaczowi chodzi o język, którym posługują się eksperci 
od polityki gospodarczej i ekonomii politycznej. Rozmawiając w programach 
telewizyjnych, udzielając wywiadów posługują się językiem powszechnie nie-
zrozumiałym, przykładowo nie mówią dla zrozumiałej dla większości ludzi 
cenie pieniądza, a o stopach procentowych. Gdy mówią o sekurytyzacji ak-
tywów finansowych, człowiek znający w stopniu podstawowym język angiel-
ski intuicyjnie myśli, że chodzi o zwiększeniu bezpieczeństwa jego finansów, 
podczas gdy sformułowanie to w praktyce ma inne znaczenie (Pobłocki 2019). 
Innymi słowy, język ekonomii jest zdaniem Pobłockiego nieintuicyjny. Osta-
tecznie, jak twierdzi Łukasz Hardt, ,,modele ekonomiczne mają charakter me-
taforyczny’’(Hardt 2014, s. 15). A zarówno język międzynarodowej pomocy 
humanitarnej, jak i język współczesnego dyskursu ekonomii funkcjonują  
w ramach hegemonicznego dyskursu jakim jest neoliberalizm (por. Buchow-
ski 2018). Metafory mogą być zatem wykorzystywane w sposób, który budzi 
wątpliwości opinii publicznej oraz poszczególnych badaczy. Dlaczego zatem 
język Esther Duflo uważam za wyjątkowy, i będący niejako w opozycji do 
wymienionych wyżej przykładów?

Metafora w języku pomocy Esther Duflo

O wyjątkowości Duflo i języka, jakim badaczka się posługuje – i szerzej, 
jakim posługują się badacze i badaczki z J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty 
Action Lab) – oraz o potencjale poznawczym i użyteczności jej badań decydu-
je m. in. umiejętne dobieranie odpowiednich metafor. Brak mi kompetencji 
by ocenić techniczne aspekty metodologii Duflo i jej ze-społu badawczego, 
zresztą nie one są bezpośrednim przedmiotem niniejszych rozważań. Zatem 
nie sądzę, że sukcesy Duflo i J-PAL biorą się z samego tylko faktu używania 
trafnych metafor. Sądzę, że jest to po prostu czynnik sprzyjający, a na płasz-
czyźnie językowej wręcz decydujący. We wspomnianym już wykładzie na 
konferencji zorganizowanej przez TEDTalks Duflo w ciągu kilkunastu minut 
wyjaśniła dlaczego eksperymenty terenowe mają sens, wyjaśniając np. że naj-
skuteczniejszym sposobem zachęcenia rodziców w Radżastanie, by za-szczepili 
swoje dzieci jest danie im porcji fasoli do każdego szczepienia ,,w pakiecie’’, 
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albo że odrobaczanie jest najskuteczniejszym sposobem na wydłużenie lat 
szkolnych dzieci (3 dolary za rok) w Kenii. Badaczka mówi o ekonomii, którą 
proponuje że jest ona ,,jak medycyna w XX wie-ku: wolny, uważny proces 
odkrywania. Cudowne lekarstwo nie istnieje, a jednak nowoczesna medycyna 
ratuje miliony istnień ludzkich każdego roku’’ (Duflo 2010). Taka ekonomia 
stoi niejako w kontrze do pomocy humanitarnej, o której Duflo wyraża się za 
pomocą metafory średniowiecznego medyka z pijawkami. Tak, jak nie było 
żadnych dowodów naukowych na skuteczność terapii pijawkami w każdym, 
dość szerokim wachlarzu dolegliwości, które tymi pijawkami leczono, tak nie 
ma dowodów na skuteczność metod pomocy proponowanych i stosowanych 
przez ekonomistów tacy jak Sachs czy Easterly. Taka metafora jest doskonała, 
intuicyjnie wielu ludziom pijawki kojarzą się negatywnie, w końcu to śliskie 
wijące się robale. Tak samo jest ze średniowiecznym lekarzem, europejskie 
średniowiecze jako epoka powszechnie kojarzy się z nierozwiniętymi i nie-
skomplikowanymi metodami leczenia (zresztą słusznie, biorąc pod uwagę nie-
zwykle zaawansowaną w tamtym okresie wiedzę medyczną obejmującą m. in. 
chirurgię w świecie arabskim). Opozycją jest ekonomia Duflo, jak XX-wiecz-
na medycyna, nowoczesna i oparta przede wszystkim na eksperymentach,   
i choć nadal niedoskonała, ratująca po dziś dzień życie. 

W czasie swojego wystąpienia Duflo przywołała przykład trzęsienia zie-
mi na Haiti, w wyniku którego zginęło ok. 200 tys. ludzi. Pomoc udzielo-
na rodzinom ofiar, dzieciom mieszkającym na wyspie itd. określiła jako nie-
wystarczającą, ponieważ ,,problem Haiti, jakkolwiek ogromny, jest lokalny  
i możemy go ogarnąć umysłem. Dacie pieniądze Lekarzom Bez Granic, dacie 
pieniądze Partners in Health, i oni wyślą na Haiti lekarzy, środki budowlane, 
zapewnią transport helikopterami. Natomiast problem ubóstwa jest inny. Po 
pierwsze, jest w większości niewidoczny. Po drugie, jest ogromny. Po trzecie, 
nie wiemy czy działamy prawidłowo. Nie istnieje idealne rozwiązanie /There 
is no silver bullet/’’. Następnie dodaje: ,,You cannot helicopter people out of 
poverty’’. Zwłaszcza ta druga metafora, dotycząca helikopterów jest perfekcyj-
nym zabiegiem, ponieważ w prosty sposób przekazuje sedno problemu. Pro-
blemem w międzynarodowej pomocy humanitarnej nie jest ilość przeznacza-
nej na pomoc gotówki i innych tego typu środków. Ludzie słyszący te słowa 
intuicyjnie mogą kojarzyć helikoptery z ogromnymi kosztami, podczas gdy 
metody zaproponowane przez Duflo są skuteczne, co udowodniła w swoich 
książkach, a przy tym są zaskakująco wręcz tanie. Ostatecznie, kto nie prze-
znaczyłby 3$ w celu zapewnienia 1 roku więcej nauki dla kenijskiego dziecka, 
jak zapytałby pewnie Peter Singer. Metafory używane przez Duflo sprawiają, 
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że sens jej wypowiedzi jest bardziej zrozumiały i w pewnym sensie bliższy 
ludziom. A na pewno bliższy niż żargon pomocy humanitarnej, który także 
został tutaj omówiony.  

Podsumowanie

Debaty na temat najskuteczniejszych metod pomocy humanitarnej i roz-
wojowej do dziś trwają i dalekie są od zakończenia. Ostatecznie przedmiotem 
sporu jest pytanie ,,jak pomagać?’’, ale brane pod uwagę jest także pytanie 
,,czy pomagać?’’ – jak w przypadku Moyo. Niezależnie jednak wielości punk-
tów widzenia w dyskursie szeroko rozumianej pomocy, rola i funkcja metafor 
w języku owej pomocy wydaje się być swoistą instytucją, stałym elementem. 
Korzystanie z nich może być nieskuteczne (jak w przypadku ONZ) lub sku-
teczne (jak w przypadku Duflo). W tym prawdopodobnie osadzone jest sed-
no sporu między Duflo i Sachsem. Język, którego używał Sachs świadczył o 
 tym, że nie rozumie on w pełni problemu, który próbuje rozwiązać. Metafora  
w tym kontekście może być zatem zarówno pomocą, jak i przeszkodą, by po-
tencjalna pomoc była skuteczna. 
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest problemowi roli i funkcji metafory w dyskur-
sie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Specyfika rozważań pozwala 
na traktowanie obydwu tych form pomocy jako jedno zagadnienie. 
Artykuł został podzielony na cztery części. Część pierwsza przedstawia 
spór między Jeffreyem Sachsem i Esther Duflo. Część druga dotyczy 
związków między imperializmem, teorią postkolonialną i dyskursem 
pomocy. Część trzecia jest anatomią metafory. Przedstawia metaforę  
w kontekście zagadnienia pomocy humanitarnej i rozwojowej. Do-
tyczy również negatywnych przykładów użycia metafory w dyskursie. 
Część ta jest także na temat zjawisk paralelnych w języku ekonomii. 
Część czwarta przedstawia wyjątkowość języka, metafor używanych 
przez Esther Duflo. 

Słowa klucze: metafora, Esther Duflo, dyskurs pomocy, pomoc hu-
manitarna, pomoc rozwojowa

SUMMARY

The paper is dedicated to an issue of role and function of metaphor in 
humanitarian and development aid discourse. The specificity of con-
siderations allows for treating both of these forms of aid as one issue. 
The paper is divided into four parts. The first part presents the dispute 
between Jeffrey Sachs and Esther Duflo. The second part deals with 
the relationship between imperialism, postcolonial theory and the 
aid discourse. Part three is the anatomy of the metaphor. It presents  
a meta-forum in the context of humanitarian and development aid.  
It also applies to negative examples of the use of metaphor in discourse.  
This part is also about parallel phenomena in the language of econo-
mics. The fourth part presents the uniqueness of the language, me-
taphors used by Esther Duflo.

Keywords: metaphor, Esther Duflo, aid discourse, humanitarian aid, 
development aid
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ETAPY PROCESU TWÓRCZEGO 
W KONTEKŚCIE MARKETINGU

STAGES OF THE CREATIVE PROCESS  

IN THE CONTEXT OF MARKETING

Wstęp

Można stwierdzić, iż kreatywność w reklamie nie istnieje w próżni. Pro-
duktywna oryginalność oraz wyobraźnia mają szczególne znaczenie we wszyst-
kich obszarach, nawet tych, które dotyczą zadań typowo zarządczych, takich 
jak planowanie i organizacja działów reklamowych czy ustanawianie kontroli.

Przeprowadzono badania wśród menedżerów najwyższego szczebla  
w dużych korporacjach, które wskazują na to, że głównym problemem jest 
brak innowacyjnego myślenia w promocji. W szczególności pojawiła się ogól-
na niechęć do podejmowania ryzyka. Kreatywność w reklamie musi nie tylko 
dawać wyjątkowe oraz interesujące rezultaty, ale również dostarczać użytecz-
nych rozwiązań realnych problemów.

Sarah Baker opisuje koncepcję kreatywności na przykładzie piramidy, 
która jest podzielona na trzy części. Początkowo kreatywność reklamowa 
często wypływa z podstaw systematycznego gromadzenia faktów oraz ana-
liz. Druga faza odnosi się do przetwarzania lub analiza, a trzecia do idei i jest 
kulminacją twórczych wysiłków.

Kreatywność można zdefiniować jako wykorzystanie wyobraźni lub ory-
ginalnych pomysłów do stworzenia czegoś, jednak kreatywność to określenie 
subiektywne, ponieważ nie istnieje jednoznaczna i ogólnie przyjęta defini-
cja kreatywności (Sawyer 2006, s. 18). Z uwagi na indywidualność myśle-
nia oraz różnorodność opinii w odniesieniu do określenia twórczy, niełatwo 
w dokładny sposób określić czy można dane działanie zdefiniować mianem 
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kreatywności (Baruk 2006, s. 22-30). Jednak z pewnością w kręgu znacze-
niowym kreatywność znajdą się wyobraźnia oraz innowacyjność, napędzane 
praktyką, umiejętnościami, a także dyscypliną. Kreatywność można powiązać 
z wytwarzaniem czegoś co charakteryzuje się oryginalnością i jest na swój spo-
sób wartościowe (Knosala, Jagoda, Karlińska, Serafin 2011, s. 517-526).

Definiowanie procesu twórczego

Można stwierdzić, że kreatywność jest związana z procesem twórczym, 
ponieważ obejmuje kroki oraz procedury, które są współzależne i powiązane 
z celem lub oczekiwanym rezultatem (Tokarz Kraków 2005, s. 94-96). Mówi 
się, że przedsiębiorcy mają wielką wyobraźnię lub zdolności z wyobraźnią, ale 
aby mogli wykorzystać swoją kreatywność, należy podjąć pewne kroki, aby 
te pomysły urealnić. Nazywa się to procesem twórczym, w którym jednostka 
wymyśla pozornie proste i przypadkowe myśli, a następnie łączy je, manipu-
luje i przekształca w coś pożytecznego lub z punktu widzenia biznesu, opłacal-
nego (Szmidt 2007, s. 52-65).

Proces twórczy definiuje się jako następstwo myśli oraz działań pro-
wadzące do oryginalnych i odpowiednich produkcji (Lubart 2001, s. 294-
308). Proces twórczy można opisać na dwóch poziomach: makro, na 
którym znajdują się etapy procesu twórczego, oraz poziomie mikro , który 
wyjaśnia mechanizmy leżące u podstaw procesu twórczego, np. myślenie 
dywergencyjne czy myślenie konwergentne (Lubart 2015, s. 72-80). Chociaż 
prace nad mikroprocesami dążą do uzgodnienia zestawu mechanizmów, które 
mogą być zaangażowane w proces twórczy, to prace nad makroprocesami nie 
przyniosły konsensusu co do charakteru czy liczby etapów procesu twórczego 
(Botella, Lubart 2015, s. 53-65). W pracy zostaną przedstawione niektóre  
z różnych modeli, które można znaleźć w literaturze naukowej.

Etapy procesu twórczego

Proces twórczy jest ewolucją idei do jej ostatecznej formy poprzez postęp 
myśli i działań (Nęcka 1995, s. 72-78). Obejmuje krytyczne myślenie oraz 
umiejętności rozwiązywania problemów (Sloane 2005, s. 17-25). Od autorów 
piosenek po twórców reklam, osoby kreatywne zazwyczaj stosują etapy pro-
cesu twórczego, aby urzeczywistnić swoje pomysły (Nęcka 2001, s. 44-49).

Etapy te zostały po raz pierwszy wyszczególnione przez Grahama Wall-
sa, który jest psychologiem społecznym i współzałożyciela London School of 
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Economics. Opisał podstawowe etapy procesu twórczego w swojej książce  
o kreatywności z 1926 r. pt. The Art of Thought.

Etapy procesu twórczego według Grahama Wallsa

Angielski socjolog Graham Walls opisał cztery główne etapy procesu 
twórczego w następujący sposób, które zostały przedstawione na poniższej 
rycinie, która ukazuje relacje pomiędzy poszczególnymi etapami.

Ryc. 1. Etapy procesu twórczego według Grahama Wallsa

Źródło: opracowanie własne.

Graham Wallas jako pierwszy stworzył przegląd procesu twórczego już 
w 1926 roku trzynaście lat przed Techniką tworzenia pomysłów Jamesa Webba 
Younga i ponad trzydzieści lat przed przełomową teorią bisocjacji, opisującą 
sposób działania kreatywności Arthura Koestlera (Amabile 1996, s. 93-99). 
Od tego czasu pojawiło się wiele modyfikacji opisanych przez niego etapów. 
Niektóre z tych teorii opisują proces twórczy składający się z czterech, pięciu 
czy nawet sześciu etapów. Jednak podstawowe założenia nie uległy zmianie 
(Szmidt 2007 s. 67-73).
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W książce The Art of Thought z 1926 roku Walls wyodrębnił jeden  
z pierwszych kompletnych modeli procesu twórczego.  Opisał czteroetapowy 
proces twórczy składający się proces z przygotowania, inkubacji, iluminacji 
oraz weryfikacji (lub implementacji). Teoria z lat dwudziestych jest do tej pory 
cytowana w pracach naukowych poświęconych kreatywności oraz przytaczana 
w pracy zespołów projektowych (Wallas 1926, s. 15-26).

Celowe jest opisanie szczegółowo etapów tego procesu, aby szczerzej zro-
zumieć na jakich zasadach można polegać w twórczym działaniu.

Przygotowanie – ten pierwszy etap polega na zebraniu informacji. Polega 
na nagromadzeniu zasobów intelektualnych, z których można konstruować 
nowe pomysły. Etap ten jest w pełni świadomy i obejmuje po części badania, 
planowanie, wejście we właściwe nastawienie i uwagę (Alvesson, Sandberg 
2011, s. 247-271). Prowadzi się w nim badania użytkowników oraz rynku  
w celu zdefiniowania problemu oraz potrzeb odbiorców. Niektórzy ludzie 
sądzą, że kreatywne pomysły tworzą się bez większego celu, jednak są one 
zawsze rozwiązaniem problemu lub potrzeby odbiorców, którzy w tym eta-
pie powinni zostać. Na tym etapie można wykorzystywać różne metody, któ-
re pomagają zrozumieć i określić problem projektowy oraz twórczy pomysł  
z różnych punktów widzenia. Prowokuje się nawykowe myślenie, aby lepiej 
zrozumieć problem projektowy, swój pomysł oraz przestrzeń projektową 
(Runco 2014, s. 93-101).

Inkubacja – na tym etapie cofa się o krok od problemu i pozwala um-
ysłowi analizować, aby lepiej zrozumieć problem. Inkubacja jest okresem 
nieświadomego przetwarzania, podczas którego nie podejmuje się żadnego 
bezpośredniego wysiłku w rozwiązywaniu problemu. Dobrowolne powstrzy-
manie się od świadomego myślenia o jakimkolwiek problemie może przy-
bierać dwie formy: okres abstynencji może być spędzony na świadomej pracy 
umysłowej nad innymi problemami lub na odprężeniu od wszelkiej świado-
mej pracy umysłowej. Pierwszy rodzaj inkubacji oszczędza czas, dlatego za-
zwyczaj jest on częściej wybierany. Wallas zauważa, że ma dwa rozbieżne ele-
menty – negatywny fakt, że podczas inkubacji nie zastanawiamy się świadomie 
nad konkretnym problemem, oraz pozytywny fakt serii nieświadomych, mi-
mowolnych procesów myślowych (Bowers, Regehr, Balthazard, Parker 1990, 
s. 71-110). Dlatego jest nastawiony na pielęgnację tych nieświadomych, na 
przykład pozostając otwartym na pomysły, które przychodzą podczas pro-
zaicznych czynności życia codziennego (Popek 2001, s. 72-76). Walls pro-
ponuje technikę optymalizacji owoców etapu inkubacji poprzez celowe sto-
sowanie przerw w skoncentrowanym skupianiu uwagi na pomysłach. W ten 
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sposób można uzyskać więcej rezultatów, rozpoczynając kilka problemów po 
kolei i celowo pozostawiając je niedokończone, niż kończąc pracę nad każdym 
problemem w krótkim czasie. Wiele innych uczonych podkreśla wartość in-
kubacji Alexander Graham Bell, pomimo swego świadomego oddania, mówił 
o sile o nieświadomym mózgu, a Lewis Carroll opowiadał się za znaczeniem 
umysłowego żucia. Inkubacja więc najczęściej polega na pochłanianiu wszyst-
kich pomysłów, które przychodzą do głowy, nawet tych nieco szalonych po to, 
aby w kolejnym etapie wyszczególnić najlepszy z nich (Olton 1979, s. 8-22).

Iluminacja – jest trzecim etapem, który można określić jako pewnego 
rodzaju olśnienie.   Ten etap zasadniczo opisuje klasyczne eureka! lub aha! 
Czyli moment w który osoba uświadamia sobie, że jeden z jej pomysłów może 
być tym właściwym. Chwili tej nie można wymusić. Nie możemy wpływać na 
jej wystąpienie bezpośrednim wysiłkiem woli, ponieważ możemy sprowadzić 
naszą wolę tylko do wydarzeń psychologicznych, które trwają przez znaczny 
czas. Jednak sam fakt, że Walls iluminacji poświęcił osobny etap wskazuje 
na to, że nie polega on jedynie na chwilowym zaskoczeniu (Ghiselin 1984, 
s. 21-32). Etap ten pomaga zrozumieć, że jeden z pomysłów jest wyjątkowo 
dobry, dlatego powinno się dążyć do jego zrealizowania. Umiejętność selekcji 
pomysłów większość ludzi uważa za klasyczną cechę osoby kreatywnej, jed-
nak kreatywność jest procesem twórczym, którego nawet najbardziej pozornie 
pozbawieni wyobraźni ludzie mogą nauczyć się zarządzać oraz pielęgnować 
(Dane, Pratt 2007, s. 33-54).

Weryfikacja – w czwartym osoba, która poddaje się twórczemu proceso-
wi stara się rozwiązać pomysł, na który wyselekcjonowała w etapie iluminacji. 
Ostatni etap, w przeciwieństwie do drugiego oraz trzeciego, dzieli z pierwszym 
świadomy i celowy wysiłek w zakresie sprawdzenia słuszności pomysłu i jego 
uszczegółowienia. Polega na ocenie, analizowaniu oraz rozwijaniu pomysłu 
(Cropley, Cropley 2005, s. 45-54). Następnie prowadzi się kwerendę litera-
tury oraz innych dostępnych źródeł w celu upewnienia się czy jest on przydat-
ny oraz nowatorski. Kolejno tworzy się próbny projekt pomysłu oraz testuje 
go, aby dowiedzieć się, czy odpowiada potrzebom odbiorców, którzy zostali 
zdefiniowani na etapie przygotowania (Runco 2004, s.657-688).

Ważną kwestią jest relacja pomiędzy etapami oraz to, że żaden z nich 
nie istnieje w oderwaniu od pozostałych, ponieważ mechanizm twórczości to 
skomplikowana proces, w którym każdy element jest istotny (Ellwood, Pal-
lier, Snyder 2009, s. 5-14). Te cztery etapy nakładają się na siebie podczas 
badania różnych pomysłów przykładowo jedna osoba może w tym samym 
czasie inkubować problem, który sobie zaproponowała, kilka dni wcześniej, 
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gromadzić wiedzę w etapie przygotowania do drugiego problemu i jednocze-
śnie zajmować się weryfikacją wniosków jakiegoś trzeciego problem. Nawet 
badając ten sam problem, umysł może nieświadomie inkubować jeden z jego 
aspektów, podczas gdy świadomie jest wykorzystywany do przygotowania lub 
weryfikacji innego aspektu (Nęcka, Sowa 2005, s. 166-169).

Etapy procesu twórczego według Jamesa Webb Younga

Jedno z najpopularniejszych podejść do kreatywności w reklamie zosta-
ło opracowane przez Jamesa Webb Younga, byłego wiceprezesa ds. Kreatyw-
ności w agencji J. Walter Thompson (JWT). Young opisał pięć głównych 
etapów procesu twórczego, które zostały przedstawione na poniższej rycinie, 
która ukazuje relacje pomiędzy poszczególnymi etapami.

Ryc. 2. Etapy procesu twórczego według Jamesa Webb Younga

Źródło: opracowanie własne.

W 1940 roku dyrektor ds. Reklamy James Webb Young opublikował 
krótki przewodnik zatytułowany A Technique for Producing Ideas. W tym 
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przewodniku przedstawił proste, jednak wnikliwe stwierdzenie dotyczące ge-
nerowania kreatywnych pomysłów (Young 2003, s. 15-21).

Według Younga innowacyjne pomysły pojawiają się, gdy tworzy się 
nowe kombinacje starych elementów. Według niego kreatywne myślenie nie 
polega na generowaniu czegoś nowego z pustej karty, ale raczej czerpaniu  
z tego co już jest dostępne i łączeniu tych elementów w sposób, którego wcze-
śniej nie robiono.

Zdolność do tworzeniach tych nowych kombinacji zależy od umiejęt-
ności widzenia relacji między pojęciami. Jeżeli osoba potrafisz stworzyć nowe 
połączenie między dwoma starymi pomysłami, to świadczy o tym, że prawdo-
podobnie stworzyła coś kreatywnego. 

Większość współczesnych specjalistów ds. marketingu pamięta świet-
nych reklamodawców, takich jak Jay Chiat, David Ogilvy, William Bernbach, 
Leo Burnett itd. Jednak bogaty wkład i doświadczenie Younga obejmowały 
szerszy zakres, w którego skład wchodziło pisanie unikalnych nagłówków oraz 
tekstów, rozwijanie międzynarodowej sieci J. Walter Thompson, nauczanie 
reklamy na Uniwersytecie w Chicago, obsługa Departamentu Handlu Sta-
nów Zjednoczonych, przekształcenie Rady Reklamy Wojennej w Radę Re-
klamy i więcej.

Young wykorzystał stworzone przez siebie wykłady jako podstawę książki 
How to Become an Advertising Man. Napisał także inną publikację pt. Tech-
nika tworzenia pomysłów, wydana po raz pierwszy w 1939 roku, jednak wciąż 
jest aktualna. 

Przed opracowaniem etapów Young argumentował, że ważne jest, aby 
ćwiczyć umysł w myśleniu i przetwarzaniu informacji w określony sposób, na-
zwał to metodą. To co stanowi wiedza, doświadczenie i spostrzeżenia w dzied-
zinach są podstawę do kierowania procesem myślenia, który nazwał zasadami.

Jamesa Webb Young uważał, że zdolność łączenia starych elementów 
w nowe kombinacje zależy w dużej mierze od zdolności widzenia związków. 
Sądził, iż ten proces twórczego łączenia zawsze przebiega w pięciu etapach 
immersji, przetwarzania, inkubacji, iluminacji i testowania pomysłu (Sparrow, 
Thurston 2010, s. 203-215).

Immersja – polega na zebraniu nowego materiału. Punktem wyjścia jest 
zebranie informacji oraz zrozumienie tematu. W tym etapie uwaga skupia-
na się na uczeniu konkretnego materiału bezpośrednio związanego z zada-
niem oraz ogólnego poprzez fascynację szeroką gamą pojęć. Ponadto w tym 
etapie powinno się stale gromadzić ogólne materiały – być ciekawym, po-
nieważ w reklamie pomysł wynika z nowego połączenia konkretnej wiedzy 
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o produktach oraz ludziach z ogólną wiedzą o życiu i wydarzeniach. Wspo-
minał także o korzystaniu z kart indeksowych. Metoda kart indeksowych jest 
bardzo podobna do używania karteczek samoprzylepnych i przyklejania ich 
do ściany, aby pomóc przemyśleć pomysły. Kolejną sugestią Younga jest uży-
cie albumu z wycinkami, zwłaszcza do ogólnego gromadzenia materiałów. Re-
jestrowanie tych ogólnych surowców bez obawy o formatowanie, strukturę 
czy organizację jest bardzo ważne. Young początkowo nie dawał sobie sprawy 
jak strategicznie pasowałoby to do celu. Po prostu przyzwyczaił się do regu-
larnego rejestrowania swoich myśli, bez względu na to, jak pozornie były one 
nieistotne (Lubart 2001, s. 294-309).

Przetwarzanie – w tym etapie ważna jest analiza materiałów. Następuje 
sprawdzenie efektów nauki, patrząc na fakty z różnych punktów widzenia, 
eksperymentując z dopasowywaniem różnych pomysłów. Young stwierdził, 
że ten etap procesu jest trudniejszy do opisania konkretnymi słowami, po-
nieważ zachodzi w umyśle człowieka. Na tym etapie osoba, która poddaje 
się procesowi twórczemu chce zsyntetyzować pozornie niepowiązane oraz pr-
zypadkowe fragmenty informacji, aby znaleźć jakieś głębsze znaczenie. Na 
tym etapie działanie nie musi być intensywne. Na tym etapie pomysły nie są  
w pełni sformułowane i nie mają na celu wyodrębnienie najlepszego, ale udo-
kumentowanie ich jest absolutnie niezbędne dla całego procesu ideacji.

Inkubacja – polega na tym, aby nie orientować swoich myśli bezpośred-
nio na problemie. W tym etapie skupia się uwagę na innych rzeczach niż pro-
blem np. na czynnościach, które sprawiają radość. Webb podkreśla znaczenie 
tego kroku, mimo że z natury nie podlega on działaniu. Etap ten polega na 
tym, że w pewnym momencie człowieka staje się wyczerpany poszukiwaniem 
informacji, a to świadczy to o tym, że prawdopodobnie zostały wykonane 
wszystkie niezbędne działania przybliżające do osiągnięcia celu (Sio, Rudo-
wicz 2007, s. 306-319).  Celem wyjścia jest zdekoncentrowanie się i przejście 
do innych bieżących zadań, podczas samoistnie dokonuje się inkubacja oraz 
synteza (Penaloza 2012, s. 338-344).

Iluminacja – polega na powtórnym skupieniu się na pomyśle, jednak 
jego powrót nie może być w żaden sposób wymuszony. Można powiedzieć, 
że jest to moment zaskoczenia, chwila w które osoba uświadamia sobie, że 
to właśnie ten pomysł może być wybitnie dobry. Kolejno przechodzi się do 
ciągłego myślenia o tym pomyśle, trudno jest określić jak długo taka analiza 
może potrwać. Moment olśnienia zawsze pojawia się zazwyczaj, gdy umysł 
błądzi między fazami nieświadomego i aktywnego myślenia (Horan 2007,  
s. 179-202).
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Testowanie pomysłu – Zimny, szary świt następnego dnia tak dosłownie 
nazwał to Young, określenie to miało na celu ukazanie, że pomysł, który wyo-
drębnił się w fazie iluminacji w tym etapie musi zostać urzeczywistniony. Etap 
ten polega na kształtowaniu oraz rozwijaniu pomysłu w oparciu o informacje 
zwrotne. Według Younga ważne jest, aby poddawać pomysły krytyce rozsąd-
ku. Kolejno ważne jest, aby pomysł te udoskonalać. Aby jakikolwiek pomysł 
odniósł sukces, musisz zostać poddany krytyce, a następnie odpowiednio zas-
tosowany w oparciu o uwagi (Healey 2006 s. 40-43).

Model procesu twórczego jest cenny dla osób pracujących w kreatyw-
nym obszarze reklamy, ponieważ oferuje zorganizowany sposób podejścia do 
problemu reklamy. Przygotowanie lub zebranie informacji to pierwszy krok 
w procesie twórczym.

Reklamodawca oraz agencja zaczynają od dokładnego zrozumienia pro-
duktu lub usług, rynku docelowego i konkurencji. Zwraca się również uwagę 
na rolę reklamy w programie marketingowo-promocyjnym.

Modele te nie mówią wiele o tym, jak te informacje zostaną zsyntety-
zowane oraz wykorzystane przez kreatywnego specjalistę, ponieważ ta część 
procesu jest unikalna dla każdej osoby. Pod wieloma względami wyróżnia 
kreatywne umysły, a także strategów reklamowych.

Zasady strategii reklamowej

Cały proces reklamowy zaczyna się od strategii reklamowej. Strategia re-
klamowa to sformułowanie przekazu reklamowego, w taki sposób, aby był 
dostosowany do obiorców. Przekaz musi być zorientowany na konsumentów 
w celu zaspokojenia ich potrzeb lub pragnień. Musi oferować korzyści dla 
konsumenta, w przeciwnym razie nawet genialna strategia reklamowa nie od-
niesie sukcesu. Stąd przekaz reklamowy musi być skierowany do właściwych 
odbiorców we właściwym czasie, a wtedy przyniesie oczekiwane rezultaty 
(Hatalska 2014, s. 34-47).

Przy formułowaniu strategii reklamowej należy mieć na uwadze nastę-
pujące zasady:

a) Korzyści dla konsumenta muszą być bezpośrednio związane z określ-
onymi cechami produktu. Taka strategia ma za zadanie odróżniać produkty 
od innych konkurencyjnych. Wówczas potrzeba lub chęć konsumenta zwią-
zana z daną marką zmniejsza przewagę konkurencji.
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b) Dla reklamy produktu czy usługi należy wybrać odpowiedni rodzaj 
mediów, aby zapewnić właściwą i skuteczną komunikację. 

c) Konsumenci muszą pragnąć korzyści, które są im oferowane. Przed-
stawiane w reklamie cechy produktu muszą być tym, czego konsument fakty-
cznie chce, a nie tym, czego producent uważa, że   konsument chce.

d) Przekaz reklamowy musi być jasno określony. Konsument powinien 
wiedzieć, że oferowany produkt rozwiąże jego problemy, zaspokoi potrzebę 
lub zapewni jakąś korzyść. Korzyści jakie wynikają z nabycia produktu należy 
jasno zakomunikować.

Przykład reklamy kreatywnej firmy GoPro we 
współpracy z linią lotniczą Virgin America 
Airline

Nieistniejąca już linia lotnicza Virgin America Airline (San Francisco) 
niegdyś nawiązała współpracę z firmą GoPro, zajmującą się sprzedażą nagrań 
oraz kamer, w celu utworzenia nowego kanału lotniczego. Na poniższej ry-
cinie widoczne jest siedzenie z wbudowanym telewizorem, który wyświetla 
filmy kanału GoPro (worldairlinenews, odczyt: 24.01.2021).

Ryc. 3. Siedzenie z wbudowanym telewizorem, który wyświetla filmy kanału GoPro

Źródło: Virgin America and GoPro partner with a new airborne channel, https://
worldairlinenews.com/2014/07/22/virgin-america-and-gopro-partner-with-a-new-
airborne-channel/, [odczyt: 24.01.2021].
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Pomysł firmy GoPro był innowacyjny dlatego, że nakłaniał klientów do 
prowadzenia działań marketingowych. Firma posiada w swoich zasobach mi-
liony filmów użytkowników nagrywanych w wysokiej jakości. Współpraca, 
która została nawiązana z linią lotniczą miała na celu stworzenie pokładowego 
kanału marki w celu udostepnienia filmów jeszcze większej publiczności niż 
subskrybenci platformy wideo online. W tamtym czasie każdy pasażer pod-
czas lotu mógł dostroić się i oglądać nieprzerwane nagrania GoPro przedsta-
wiające doświadczenia ludzi oraz zwierząt na całym świecie.

W ilości użytkowników tkwi wartość marketingowa oraz reklamowa tre-
ści tworzonych, które są tworzone przez z nich samych. Zamiast dyrektora 
artystycznego, aktorów oraz zespołu kamerzystów GoPro nakłania, aby spor-
towiec ich kamerką nagrywał, jak zdobywa medale i osiąga sukcesy. To klien-
ci stali się reklamodawcami na mniejszą skalę, kręcąc wysokiej jakości filmy, 
publikując je na YouTube oraz sieci społecznościowe przy tym reklamując 
możliwości kamer znajomym, rodzinie i innym.

Wracając do głównej reklamy weźmy pod uwagę kreatywność projektu, 
który stworzyła firma GoPro z linią lotniczą. Był on innowacyjny o tyle, że po 
pierwsze zachęcał ludzi latających tymi liniami do zakupu kamer po to, aby 
sami mogli publikować filmy na ich kanale. Po drugie czystą korzyścią była 
współpraca z linią lotniczą, ponieważ ludzie, którzy latali tymi samolotami 
często z braku pomysłu na spędzanie czasu w samolocie zaczynali oglądać 
filmy na kanale GoPro i przez to kanał miał większą liczbę osób, które oglą-
dały więc zarabiał na tym, a przy okazji mógł zachęcić te osoby do dalszego 
oglądania filmów w domowym zaciszu. Na reklamie kamerek oraz platformy 
nie korzystała jednak tylko firma GoPro, ale także linia lotnicza, ponieważ pa-
sażerowie zachęceni ciekawym spędzaniem czasu podczas lotu mogą kolejnym 
razem wybrać właśnie tą linię lotniczą sugerując się miłymi doświadczeniami 
z poprzedniego lotu.

Jest to doskonały przykład kreatywnej reklamy i prawdopodobnie zanim 
została opracowana wykorzystano do jej przygotowania etapy procesu twór-
czego, ponieważ charakteryzuje się tymi przymiotami, które zostały wyszcze-
gólnione w etapach opisanych we wcześniejszych rozdziałach.

Zakończenie

Kreatywność w reklamie nadaje znaczenie przekazom marki. Ludzie czę-
sto myślą, że sama technologia jest najważniejsza, ale bez udziału kreatywno-
ści nie ma sposobu na stworzenie znaczących połączeń z klientami. Można 
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zauważyć, że jednym z najlepszych sposobów, aby zostać zauważonym pośród 
reklamowego szumu jest bycie nieodpartym. Najbardziej atrakcyjne reklamy 
to te, które przyciągają oraz utrzymują uwagę odbiorców. Reklamy, które nie 
spełniają tych wymogów w pewien sposób znikają w ogromie informacji, któ-
re dostarcza dostęp do Internetu. Reklama bez kreatywności jest jak klucz bez 
zamka, czyli jedno jest nieskuteczne bez drugiego.
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ETAPY PROCESU TWÓRCZEGO W KONTEKŚCIE MARKETINGU

Young J. W.,
2003   A Technique for Producing Ideas, McGraw-Hill, Nowy Jork.

Virgin America and GoPro partner with a new airborne channel, https://
worldairlinenews.com/2014/07/22/virgin-america-and-gopro-partner-with-
a-new-airborne-channel/, [odczyt: 24.01.2021].

STRESZCZENIE

Proces twórczy definiuje się jako następstwo myśli oraz działań prowa-
dzące do oryginalnych i odpowiednich produkcji. Proces twórczy moż-
na opisać na dwóch poziomach: makro , na którym znajdują się etapy 
procesu twórczego, oraz poziomie mikro , który wyjaśnia mechanizmy 
leżące u podstaw procesu twórczego, np. myślenie dywergencyjne czy 
myślenie konwergentne. Chociaż prace nad mikroprocesami dążą do 
uzgodnienia zestawu mechanizmów, które mogą być zaangażowane  
w proces twórczy, to prace nad makroprocesami nie przyniosły 
konsensusu co do charakteru czy liczby etapów procesu twórczego.  
W pracy zostaną przedstawione niektóre z różnych modeli, które moż-
na znaleźć w literaturze naukowej.

Słowa kluczowe: proces twórczy, kreatywność, reklama, marketing, 
strategia reklamowa.

SUMMARY

The creative process is defined as the sequence of thoughts and actions 
leading to original and appropriate productions. The creative process 
can be described on two levels: the macro level, where the stages of the 
creative process are located, and the micro level, which explains the 
mechanisms underlying the creative process, e.g. divergent thinking or 
convergent thinking. Although work on microprocesses aims to agree 
on a set of mechanisms that may be involved in the creative process, 
work on macroprocesses did not bring a consensus on the nature or 
number of stages of the creative process. Some of the different models 
that can be found in the scientific literature will be presented in the 
paper.

Keywords: creative process, creativity, advertising, marketing, adver-
tising strategy.
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