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Przed maturą – język polski online
Streszczenie: Autorka w artykule Przed maturą – język polski online rozważa problemy,
jakie napotkali nauczyciele szkół średnich, uczący w klasach maturalnych w nowych
warunkach, które stworzyła pandemia Covid-19. Dotyczą one możliwości prowadzenia
dialogu edukacyjnego, zachowania podmiotowości partnerów procesu edukacyjnego,
środków, po które sięgali poloniści, by umożliwić uczniom nie tylko realizację bieżącego
materiału, lecz także przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę średnią. Trudności towarzyszące im w codziennej pracy przezwyciężali, podejmując działania, które
tworzyły strategie ułatwiające rekapitulację materiału.
Słowa kluczowe: nauczanie literatury, matura, dialog edukacyjny, pandemia

Kilka refleksji na temat zdalnych lekcji języka polskiego
w klasach maturalnych
Epidemia Covid-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2, największa od wielu lat, diametralnie zmieniła oblicze współczesnego świata we wszystkich sferach życia człowieka. Ten bezprecedensowy eksperyment, w którym uczestniczymy wszyscy – bez
wątpienia – odcisnął trwały ślad na teraźniejszości i będzie wpływał na życie w przyszłości. Refleksja nad skutkami epidemii ma wymiar interdyscyplinarny. Prowadzą ją
Małgorzata Gajak-Toczek – dr hab. prof. UŁ, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki. Jest zainteresowana literaturą współczesną, jej związkami z innymi sztukami oraz aplikacją różnorodnych założeń metodologicznych
na grunt rzeczywistości szkolnej. Prowadzi badania nad szkolnymi formami i metodami kształcenia literacko-kulturowego w szkołach podstawowych i średnich. Własne zainteresowania naukowe
koncentruje na tradycji dydaktyki polonistycznej w drugiej połowie XIX wieku oraz na podręczniku
jako narzędziu kształcenia (dobór lektur, sposoby ich strukturowania, mechanizmy tekstotwórcze
lektur z antologii dla szkół powszechnych i gimnazjalnych). Nadto prowadzi badania nad: kulturą
współczesną w edukacji polonistycznej oraz obecnością pisarzy w dawnej i współczesnej edukacji
humanistycznej.
*
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lekarze, politycy, ekonomiści, psychologowie, informatycy, socjologowie, filozofowie,
historycy, twórcy kultury1. Aktualna sytuacja skłania również nauczycieli do podjęcia wszechstronnego i pogłębionego namysłu nad procesem nauczania w zmienionej
rzeczywistości2, która ujawniła społeczne różnice w dostępie do edukacji3, uwypukliła wpływ dysproporcji ekonomicznych na jakość wyników w szkole4, a także ukazała
rozmaite bolączki, jak choćby kłopoty uczniów z zarządzaniem czasem. Pedagodzy
w poszukiwaniu skutecznych środków przekazu, otwierania nieznanych w takiej skali
możliwości porozumiewania się za pomocą internetu, wreszcie – sposobów motywowania młodych ludzi do aktywnego uczenia się, stanęli przed koniecznością przeorganizowania dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć. Lekcje w sieci5 wymagały
przeformułowania scenariuszy lub budowania ich od podstaw. Zadania te, z pewnością niełatwe, szczególnie intensyfikowały się w klasie maturalnej. W nowej sytuacji
znaleźli się także uczniowie – przedstawiciele pokolenia Y, Z albo Post-Millennials, jak
się tę generację nieraz nazywa6.

1
W tym miejscu warto przywołać choćby dwie pozycje: I. Krastew, Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020; T. Michniewicz, Chwilowa
anomalia. O chorobach współistniejących naszego świata, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2020.
2
Zob. G. Ptaszek, G.D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj, Edukacja zdalna: co stało się
z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020,
https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf [dostęp: 11.01.2021].
3
Por. debatę Epidemia nierówności w edukacji organizowaną przez forum Idei Fundacji Batorego: Anny Blumsztajn, Małgorzaty Sikorskiej, Przemysława Staronia i Marty Zahorskiej, https://
www.youtube.com/watch?v=F438r7XgbGE [dostęp: 16.01.2021].
4
Badacze wskazują na rosnący w Polsce poziom nierówności społecznych; por. P. Bukowski,
F. Novokmet, Inequality in Poland: Estimating the whole distribution by g-percentile, 1983–2015,
“WID.world Working Paper” 2017 No. 21, https://wid.world/document/bukowski-novokmet-poland-1983-2015-wid-world-working-paper-2017-21/ [dostęp: 7.01.2021]; Th. Blanchet, L. Chancel,
A. Gethin, How Unequal Is Europe?, Evidence from Distributional National Accounts, 1980–2017,
„WID.world Working Paper” 2019, No. 06, https://wid.world/document/bcg2019-full-paper/ [dostęp: 06.01.2021].
5
Nauczanie na odległość nie jest zjawiskiem nowym. W XIX wieku przyjęło postać nauczania
korespondencyjnego, a jego głównym narzędziem była poczta. W Polsce czasów rozbiorów odegrało znaczącą rolę w podtrzymywaniu narodowej tożsamości. Od 1991 roku nauczanie online pełni
także istotną rolę w nauczaniu domowym. Platformy, między innymi Centrum Nauczania Domowego czy Polskiej Szkoły Internetowej Alfa i Omega, wspomagają dzieci i rodziców decydujących
się na taką formę nauczania.
6
Zob. W. Wrzesień, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; M. McQueen, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, Wydawnictwo Studio
Emka, Warszawa 2016.
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Dialog w szkole
Kategoria dialogu na stałe wpisała się do współczesnej rzeczywistości edukacyjnej
kształtowanej antropologicznie w myśl hasła: „Najpierw człowiek”7. Dialog jest bowiem jednym z najskuteczniejszych sposobów umożliwiających jednostce wyrażenie siebie: swoich myśli, uczuć, potrzeb, ułatwia poznanie świata i innego człowieka,
słowem, staje się narzędziem kreującym przestrzeń pełnego, autentycznego spotkania człowieka z człowiekiem. Daje szansę zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi na
budowanie wspólnoty poszukiwań oraz współmyślenia. Taka perspektywa wiąże się
z poszukiwaniem wielorakiej prawdy o przedstawicielach gatunku homo sapiens. Bez
rozumienia człowieka niemożliwe jest rozumienia świata, to zaś staje się podstawą do
rozumienia człowieka. Dialog sytuowany w tym kontekście można pojmować jako
formę komunikacji interpersonalnej, formę bycia w sytuacji spotkania, ale też swego
rodzaju postawę gotowości do dążenia ku bliskości emocjonalnej z drugim człowiekiem, otwierającą na szukanie porozumienia.
Na lekcjach języka polskiego dialog8 ma charakter zróżnicowany: odbywa się
w przestrzeni ponad czasem i w wielu kierunkach. Jego partnerami są: nauczyciel–
uczeń, uczeń–uczeń, wreszcie nauczyciel–tekst kultury–uczeń. Dialog, pojmowany
jako spotkanie, oznacza relację między Ja i Ty, opartą na wzajemności, szczerości,
poszanowaniu Innego, umiejętności słyszenia „zagadywania”, które od niego płynie.
Prawdziwe otwarcie na siebie oznacza „zakiełkowanie człowieczeństwa”. Żeby człowiek mógł powiedzieć „Ja jestem”, potrzebny mu jest drugi człowiek, i odwrotnie.
O takiej relacji Karl Barth mówił „«Ja jestem» – rzeczywiste, wypełnione treścią «ja
jestem» – należy […] określić jako: jestem w spotkaniu. I nie jest tak, że jestem w spotkaniu przedtem czy potem, że jestem w nim ubocznie, wtórnie, dodatkowo, będąc
ze swej natury dla siebie, w świecie wewnętrznym, w którym mogę w tym spotkaniu
nie być i obok którego istnieje świat zewnętrzny, w którym ewentualnie mogę między
innymi natrafiać na jakieś bycie należące do ‘ty’ i w ten czy inny sposób z nim się konfrontować, i to tak, jakby nie należało to do mojej istoty, jakbym mógł ze swej istoty
być również poza tym spotkaniem i w każdej chwili wycofać się w tę sferę «poza»”9.
Czy w nowych warunkach możliwe było prowadzenie dialogu edukacyjnego,
zachowującego podmiotowość partnerów procesu edukacyjnego? Jakiej odpowiedzi
na wyzwanie chwili udzielali nauczyciele języka polskiego? Po jakie środki sięgali,
by umożliwić uczniom nie tylko realizację bieżącego materiału, lecz także przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę średnią? Jakie trudności towarzyszyły im
7
Nawiązuję do pracy M. Jędrychowskiej, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Wydawnictwo
Edukacyjne, Kraków 1996.
8
Piszą o tym między innymi Z. Budrewicz, A. Janus-Sitarz, K. Koziołek, B. Myrdzik, I. Morawska.
9
K. Barth, Podstawowa forma człowieczeństwa, [w:] B. Baran (red.), Filozofia dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 139.
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w codziennej pracy? Informacji, które przyniosły odpowiedź na powyższe pytania,
szukałam w refleksjach polonistów pozyskanych drogą internetową na temat specyficznych wymogów nauczania w pandemii. Badaniem objęto 109 nauczycieli szkół
średnich, uczących w klasach maturalnych, zarówno w liceach (79%), jak i technikach (31%). Badanie było dobrowolne, wzięli w nim udział pedagodzy, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na prośbę o podzielenie się refleksjami dotyczącymi zdalnego nauczania młodzieży kończącej naukę na poziomie średnim. Pochodzili z rożnych
miejsc Polski10, a ich cechą wspólną był fakt przynależności (choć nie pełnili roli ich
moderatorów) do rozmaitych grup na Facebooku (m.in. Lekcje w sieci, Budzący się
poloniści, E-poloniści, Poloniści z Pasją czy Polski na Czasie). Losowy dobór próby
badawczej miał z pewnością wpływ na jakość zanotowanych spostrzeżeń: nauczyciele
w swobodnych wypowiedziach prezentowali ciekawe rozwiązania, mówili o podejmowanych działaniach wiążących się z realizacją bieżących zagadnień, jak i strategiach ułatwiających rekapitulację materiału11, koncentrowali uwagę na wartościach
wyznawanych przez młodzież, ukazywali potencjał nauczania na odległość, tkwiący w możliwościach rozmaitych narzędzi internetowych. Zasadniczo przedstawiali
kwestie, które udało im się pozytywnie zrealizować. Rzadko skarżyli się na trudności
i kłopoty12, skupiając się raczej na zagadnieniach pozytywnych.

Egzystencjalne czytanie literatury
„Dobrze się myśli literaturą” – stwierdzeniem Ryszarda Koziołka można by opatrzeć spotkania maturzystów z Dżumą Alberta Camusa. Wszyscy nauczyciele pisali o ogromnej popularności powieści francuskiego noblisty13 i dwóch modelach jej
10
Innowacyjność zgłaszanych propozycji nie zależała od wielkości miasta, w którym działali
poloniści.
11
Zob. A. Kania, K. Mucha-Iwaniczko, M. Szumal (red.), Nauczanie zdalne w dobie pandemii.
Wyzwania i doświadczenia edukacji polonistycznej, Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej, Kraków 2020, https://www.step-uj.pl/pobrania/Nauczanie_zdalne.pdf?fbclid=IwAR3iVZMKcPWUc47BIQn-kPjMHkQdiOnEyXrYX34TR31sAW6aTZt85WGE2Ic [dostęp: 25.01.2021]; A. Sałatarow, Nauczanie zdalne – wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii, „Polonistyka.
Innowacje” 2020, nr 12, s. 175–184.
12
Zaledwie w czterech wypowiedziach pojawiają się komentarze dotyczące trudności związanych z oswajaniem narzędzi internetowych.
13
W podobny sposób pisze Agnieszka Miśkowiec: „Żaden z tekstów nie wybrzmiał tak wyraziście, żaden nie przejął tak silnie młodzieży, jak – co wydaje się raczej oczywiste – Dżuma Alberta Camusa. Utworowi francuskiego egzystencjalisty poświęciłam cykl zajęć, wpisując go w różne
konteksty. Bardzo przejmujące okazało się «czytanie» utworu przez pryzmat własnego doświadczenia. Odniosłam wrażenie, że młodzież już na początku z zainteresowaniem sięgnęła po tę książkę.
Była to lektura żywa i autentyczna, a nie jej «przerabianie». Ciekawość i poczucie powinowactwa
pomiędzy światem przedstawionym Dżumy a osobistym «tu i teraz», podsycane przez medialną
gorączkę, rankingi tekstów o czasach zarazy pojawiające się i udostępniane w lawinowym tempie
w mediach społecznościowych, zrobiły swoje”, taż, Zdalne nauczanie 2020 – o edukacyjnej rewo-
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odczytania: dosłownym – jako lektura omawiana tuż po ogłoszeniu lockdownu spotkała się z żywym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy realia kreacji artystycznej porównywali z własnymi, zupełnie nowymi, właściwie dopiero rozpoznawanymi
doświadczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Z dnia
na dzień – analogicznie jak mieszkańcy Oranu – przekonali się o własnej słabości
i bezradności. Wspólnym doznaniem był strach o jutro i niemożność odpowiedzi
na pytanie, co przyniesie przyszłość. Wszyscy odczuwali strachu o istnienie własne
i najbliższych, z przerażeniem obserwowali pustoszejące metropolie, wyludnione
kurorty. Liczby, mówiące o śmierci ludzi, wywoływały przerażenie, dodatkowo potęgowane informacjami o niemożności, ze względu na masowość zjawiska, zorganizowania tradycyjnych pochówków (ciała zmarłych przechowywano na lodowiskach
i w samochodach-chłodniach). Traumatyczne okazały się relacje o konwojach transportujących trumny do pobliskich miejscowości ze szczególnie doświadczonego
przez pandemię włoskiego Bergamo.
Lekcje inicjowały pytania kierowane przez nauczycieli do uczniów: Jak postrzegasz świat wykreowany przez Alberta Camusa?, Czego dowiedziałeś się/dowiedziałaś się o człowieku i jego reakcjach w sytuacjach granicznych?, Które zdanie/zdania
uznajesz za ponadczasowe i dlaczego?. Wychowankowie – co podkreślali wszyscy
respondenci – szczegółowo analizowali postawy bohaterów, ich różnorodne zachowania wobec rzeczywistości. Bezapelacyjnie szacunek zyskała postawa doktora Bernarda Rieux – młodzi ludzie podziwiali jego odwagę, bezkompromisowość (87%),
stawianie dobra drugiego nad własne (86%), wierność etyce lekarza (85%). Sympatię
młodzieży zyskali: Grand, skromny człowiek, który nie boi się mówić o swoich różnych uczuciach mimo zagrożenia chorobą, Rajmond Rambert, wierzący w siłę miłości („Żyć i umierać dla tego, co się kocha, tylko to mnie interesuje”14) oraz Jean Tarrou, przekonany o konieczności walki ze złem (trzeba „zrobić wszystko, żeby nie być
zadżumionym”15). Ambiwalentne oceny zyskało zachowanie ojca Peneloux (ewolucja
postawy pod wpływem śmierci niewinnego dziecka od potępienia mieszkańców Oranu do współdziałania z nimi w walce z zarazą). Podobne oceny dotyczyły sędziego
Othona. W postaci Cotarda widzieli symbol ślepej siły niszczącej, potęgi zła („Zresztą
dobrze mi z dżumą i nie wiem, dlaczego miałbym się wtrącać, żeby się skończyła”16).
Dyskusje wokół Dżumy odbywały się za pośrednictwem czatu. Uczniowie aktywnie prowadzili rozmowę, porównując opisane przez pisarza zdarzenia z dostępną im
teraźniejszością. Przejście w tryb online dokonało się, zdaniem nauczycieli, niejako
lucji czasu pandemii z perspektywy nauczycielki LO, [w:] A. Kania, K. Mucha-Iwaniczko, M. Szumal (red.), Nauczanie zdalne w dobie pandemii. Wyzwania i doświadczenia edukacji polonistycznej,
Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej, Kraków 2020, https://www.step-uj.pl/pobrania/
Nauczanie_zdalne.pdf?fbclid=IwAR3iVZMKcPWUc47BIQn-kPjMHkQdiOnEyXrYX34TR31sAW6aTZt85WGE2Ic [dostęp: 25.01.2021], s. 71.
14
A. Camus Dżuma, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [b.r.], s. 102.
15
Tamże, s. 156.
16
Tamże, s. 99.
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naturalnie, tego typu wpisami młodzi ludzie posługują się bowiem codziennie przy
użyciu rozmaitych komunikatorów. Poloniści pisali, że podczas analizy i interpretacji powieści francuskiego pisarza wytworzyła się korzystna sytuacja komunikacyjna,
pozwalająca „schować” prowadzącego zajęcia, który różni się od pozostałych uczestników między innymi wiekiem, doświadczeniem życiowym i lekturowym, rolą w zespole zajęciowym (z reguły to on organizuje zajęcia, formułuje pytania, stoi na środku
klasy). Uczniowie uważnie czytali wypowiedzi koleżanek i kolegów, odwoływali się
do konkretnych kwestii poruszanych przez interlokutorów, stosując znak @. Celem
egzemplifikacji przywołajmy trzy wypowiedzi:
„Zainicjowana tekstem dyskusja dotyczyła ważnych dla młodych ludzi spraw, rozmawiali bowiem o różnych zachowaniach bohaterów wobec dżumy, podejmowanych
przez nich decyzjach i ich konsekwencjach, mówili o konformizmie i nonkonformizmie, sensie i bezsensie życia, przypadku i konieczności, znaczeniu rozmaitych kontekstów psychologicznych, socjologicznych dla kształtowania własnej drogi życiowej”.
„Po raz pierwszy od długiego czasu (a pracuję już 22 lata) nie miałam problemów
z omawianiem tekstu. Znali go wszyscy. Przywoływali fakty, o których nie wspomina
się w brykach. Zaangażowanie ogromne. Właściwie nie musiałam stawiać pytań”.
„Dyskusja wokół Dżumy toczyła się żywo. Brali w niej udział wszyscy (dla porządku: klasa liczy 22 uczniów), nikt nie chciał iść na przerwę. Młodzi ludzie zachowania bohaterów porównywali z aktualną sytuacją w naszym kraju. Czasami niemal
zapominali, że rozmawiają o lekturze”.
Analizując uwagi nauczycieli, można pokusić się o stwierdzenie, że pandemia
spowodowała zasadniczą zmianę w podejściu młodzieży do Dżumy. Książki nie czytali tylko dlatego, iż znajduje się ona na liście lektur szkolnych, iż to pozycja, którą znają
niemal wszyscy. Nie czytali jej również tylko z powodu jej niesamowitej adekwatności
do codzienności. Zainteresowania powieścią nie wywołało zamknięcie w domu. Ankietowani nauczyciele podkreślali, że tekst stanowił drogę do samopoznania. Wielu
wychowanków zastanawiało się nad tym, jak oni zachowaliby się w takiej sytuacji,
podejmowali też refleksje nad istotą dobra i zła. Poloniści (około 70%) sygnalizowali, że ich uczniowie w spostrzeżeniu pisarza: „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera”17 widzieli ponadczasową prawdę, która – choć znana – najczęściej jest przez ludzkość
zapominana, co powoduje, że pojawienie się chorób zagrażających na masową skalę
życiu przedstawicieli gatunku homo sapiens zawsze zaskakuje. Na przyjście dżumy nie
byli gotowi mieszkańcy Oranu, podobnie jak współczesne społeczeństwo nie potrafi
szybko stawić czoła wirusowi SARS-Cov-2. Drugim sformułowaniem, które często
pojawiało się w uczniowskim dialogu – na co zwróciło uwagę 67 polonistów – było
zdanie: „W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę”18. Młodzi czytelnicy starali się myśleć pozytywnie: w otaczającej ich rzeczywistości, mimo strachu
17
18

Tamże, s. 190.
Tamże, s. 189.
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i lęku o życie własne i bliskich, szukali przejawów dobra (wymieniali między innymi
akcję pomocy seniorom, nawiązywanie telefonicznego kontaktu z pensjonariuszami
domów opieki społecznej, samopomoc koleżeńską w odrabianiu lekcji).
Czytelnicze zainteresowanie Dżumą – anonsowali respondenci – zaowocowało
stworzeniem internetowego dzienniczka lektur. Czołowe miejsca zajmowały tutaj pozycje poświęcone epidemii. Młodzi czytelnicy sięgali po książki, w których rezonowała dżuma: Zaraza Grahama Mastertona, Zaraza Robina Cooka oraz również Zaraza
Kena McClure’a. Z uwagą czytano Miłość w czasach zarazy Gabriela Garcii Márqueza,
Dekameron Giovanniego Boccacia, Oczy w ciemności Deana Kootza i Stację Jedenaście Emily St. John Mandel. Zainteresowanie uczniów przyciągała także powieść José
Saramago Miasto ślepców, będąca narracją nie tylko o epidemii ślepoty, lecz także
analizą ludzkich postaw wobec życia.
Metaforyczna interpretacja Dżumy jako uosobienia zła w świecie zawiodła maturzystów do tekstów ukazujących traumę drugiej wojny światowej. Utwory Zofii
Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Hanny Krall, jak też poezja Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego niosły ze sobą przesłanie „Wojnie nie!”. Nauczyciele zwracali też uwagę
na bardzo dobrą znajomość literatury wojennej. Młodzież przywoływała cytaty, przybliżała rozmaite wydarzenia, które świadczyły o degradacji świata ludzkiego w latach
1939–1945. Rozmowa i tym razem przebiegała na czacie, a jej uczestnicy posługiwali
się prostym językiem. Nauczyciele wskazywali na emocjonalizm sformułowań („Tragedia”, „Klęska”, „Bestialstwo”, „Zezwierzęcenie”). Młodzi ludzie często zastanawiali
się, jakim człowiekiem był Adolf Hitler? Co się stało, że „dzidziuś w kaftaniku,/[…]
mały Adolfek”19 stał się władcą totalitarnym, odpowiedzialnym za śmierć milionów
ludzi? (wielu respondentów wspominało o dobrej znajomości filmu Upadek w reżyserii Olivera Hirschbiegela). Obrazy literackie poszerzono o projekcje filmowe. Konteksty intertekstualne pojawiały się niejako samoistnie. Wśród propozycji znalazły się
między innymi Pokłosie Władysława Pasikowskiego oraz Ida Pawła Pawlikowskiego,
dotykające polsko-żydowskich kompleksów, win i odwetów20, które wciąż są obecne
w życiu społeczeństwa i wywołują spiralę niegasnących emocji, o czym świadczą także liczne publikacje prasowe. Wśród propozycji pojawiły się także Kanał Andrzeja
Wajdy, Pianista Romana Polańskiego, Lista Schindlera Stevena Spielberga. Uczniowie
proponowali do wspólnego namysłu również nowe formy mówienia o wojnie (film
Życie na niby w reżyserii Billa Ryana oraz komiks Maus Arta Spiegelmana). Nie zapomniano także o więźniach łagrów sowieckich. Ich los uosabiał Inny świat Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego.

19
W. Szymborska, Pierwsza fotografia Hitlera, [w:] tejże, Ludzie na moście, Wydawnictwo
Znak, Kraków 2016, s. 24.
20
Zob. A. Kania, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017.

16

Małgorzata Gajak-Toczek

Nie tylko Dżuma
Wszyscy nauczyciele starali się podtrzymać czytelnicze zainteresowanie lekturą
wśród uczniów. Odmienna rzeczywistość sprawiła, że literatura okazała się cennym
narzędziem do diagnozowania, rozpoznawania i oswajania trudnej rzeczywistości.
Na zasadach egzystencjalnej percepcji odbywały się niektóre spotkania przedmaturalne. Dyskusję na czacie koncentrowano wokół pytań: Jakie lektury z kanonu szkoły
średniej mogą być drogowskazami ułatwiającymi orientację w świecie zewnętrznym,
a także prowadzącym do poznawania samych siebie i innych? Jakie pytania o tożsamość narracyjną, indywidualną i zbiorową, stawia literatura? Jakich udziela odpowiedzi? Rozmowy odbywały się na różnych poziomach, dotyczyły tego wszystkiego, co
składa się na życie człowieka. Obszarów dyskursu wskazanych przez nauczycieli było
wiele. Celem egzemplifikacji przybliżę refleksje dotyczące dwóch propozycji.
Pierwszy, za jednym z respondentów, opatrzę tytułem W poszukiwaniu punktów
stałych. Aprobując uwagę Krzysztofa Biedrzyckiego: „Młody człowiek, który wchodzi
w świat, chce go zrozumieć, nawet gdy się przeciw niemu buntuje, czeka na znaki,
które chaos rzeczywistości przemienią w ład. Zanim młody człowiek dostrzeże niuanse, niejednoznaczności, zanim sam wpadnie w poznawcze tarapaty, szuka punktu
oparcia”21, lekturową opowieść o istocie ludzkiej wielu nauczycieli (52) proponowało
rozpocząć od stworzenia piramidy wartości ważnych dla uczniów. Choć odzwierciedlały indywidualność twórców, miały kilka wskazań wspólnych. Wszyscy za dobro
priorytetowe uznali zdrowie (fundament dla wszelkiej innej działalności), szczęście
oraz wolność i niezależność. Istotne w życiu młodzieży są również rodzina, praca,
edukacja i wykształcenie. Tytułów poruszających wspomniane sprawy przywoływano wiele. Egzystencjalna lektura pozwoliła maturzystom docenić wartość stoicko-epikurejskiej postawy wobec życia (pieśni Jana Kochanowskiego, wiersze Leopolda
Staffa). W filozofii tej – pisali poloniści, nierzadko wyrażając zdziwienie22 – młodzież
widziała „lek na wszelkie zło”. Umiejętność zachowania umiaru w przeżywaniu radości i smutku, zalecana przez Marka Aureliusza w Rozmyślaniach oraz propagowane
przez starożytnego myśliciela wartości: poszanowanie innego, cierpliwość, wyrozumiałość dla ludzkich słabości i namiętności, jak też odpowiedzialne wykonywanie
pracy (każde dzieło należy realizować najlepiej, tak jakby miało się pracować po raz
K. Biedrzycki, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2008, s. 81.
22
„Pracuję już 25 lat. Rzadko postawa Jana Kochanowskiego zyskiwała uwagę młodych ludzi. Zasada złotego środka wymaga dojrzałości” – pisała jedna z nauczycielek. Inna notowała: „Być
może zagrożenie życia, brak poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie możliwości kontaktów przyczyniły się do rozmyślania nad wartością stoicyzmu. Młodzi ludzie z dnia na dzień musieli zacząć funkcjonować w zupełnie odmiennych warunkach”. Młody nauczyciel z kilkuletnim stażem zauważył:
„Z doświadczeń uczniowskich wiem, że Kochanowski nie przemawiał do młodych. Do tej filozofii
trzeba dorosnąć, zdobyć życiowe doświadczenie. Tak mawiała moja polonistka. Lata studiów na
polonistyce, pogłębionej lektury sprawiły, że odkryłem proste, choć niełatwe, piękno tej postawy”.
21
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ostatni), stanowiły wskazówki, jakie młodzież chciała ponieść w przyszłość. Ponad
50 polonistów podnosiło kwestię aktualności literatury renesansowej w czasach pandemii. Harmonia ducha i ciała, głoszona przez ojca poezji polskiej, stanowiła odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, którzy nękani przekazami medialnymi dotyczącymi pandemii poszukiwali w literaturze pociechy, równowagi i podpowiedzi, jak
nadać ludzkiemu życiu sens. Nauczyciele podkreślali również refleksję młodych nad
różnorodnymi postawami wobec życia: większość ich wychowanków propagowała
czyn jako możliwość kształtowania własnej egzystencji. Uczniowie dostrzegali sukcesy Wokulskiego – przedsiębiorcy, Ochockiego – naukowca, Justyny Orzelskiej, decydującej się na spędzenie pracowitego życia u boku ukochanego mężczyzny.
Wielu nauczycieli jedno z ogniw powtórzeń maturalnych skonfigurowało wokół
decyzji bohaterów dotyczących wyboru drogi życiowej i konsekwencji takich postanowień. Do maturzystów przemawiały dylematy, przed którymi stanęli między innymi
Stanisława Bozowska23, Paweł Obarecki, Tomasz Judym. Żeromski okazał się pisarzem
„żywym”. Literatura i tym razem korespondowała z teraźniejszością. Poloniści pisali
o dyskusjach wychowanków na temat idealizmu, szacunku dla drugiego człowieka,
empatii wobec słabszych, sytuacji lekarzy i nauczycieli, społecznego znaczenia ich zawodu kiedyś i dziś. Sytuacje zaprezentowane w lekturach zestawiano z wypowiedziami
publicystów. Słowa Obareckiego: „Niemądra byłaś! Tak żyć nie tylko nie można, ale
i nie warto. Z życia nie zrobisz jakiegoś jednego spełnienia obowiązku: zjedzą cię idioci,
odprowadzą na powrozie do stada, a jeśli się im oprzesz w imię swych głupich złudzeń,
to cię śmierć zabije najpierwszą, boś za piękna, zbyt ukochana…”24 skłoniły młodzież
do refleksji o wyborze drogi życiowej. Pytania ogniskujące dyskusję były różnorodne.
Podaję przykładowe: Czy idealiści muszą ginąć?, Życie Bozowskiej, Judyma – sukces
czy porażka?, Czy działając dla dobra innych, trzeba wyrzec się szczęścia osobistego?,
Jakie motywacje kierowały Bozowską?, Czy mogła bardziej racjonalnie rozkładać siły?,
Jak potoczy się życie Obareckiego?, Czy trzeba być „rozdartą sosną”, by nieść pomoc
innym?. Pandemia sprawiała, że wychowankowie, niepewni przyszłości, zastanawiali
się nad sensem ludzkiego życia, możliwościami kierowania własnym losem, wpływem
przypadku i okoliczności zewnętrznych na dokonywane wybory. Przywołajmy kilka
opinii młodych czytelników na temat siłaczki:
„Bozowska dokonała świadomego wyboru, ale nie racjonowała sił. Szkoda”.
„Bozowska była po prostu nieodpowiedzialna. Jej śmierć niczego nie zmieniała
na wsi. Uczniowie pozostali sami”.
„Stasia powinna myśleć także o sobie – jako nauczycielka, doświadczając dowodów sympatii od uczniów, powinna swoją postawą pokazać, że życie jest największą
wartością. Przecież bez zdrowia nic się nie zrobi”.
23
Kilku nauczycieli podało, że w prezentacjach uczniów pojawiły się zdjęcia pierwowzoru bohaterki, Faustyny Morzyckiej; por. M. Perowicz, Siłaczka istniała naprawdę, 2017, https://klubjagiellonski.pl/2017/03/10/silaczka-istniala-naprawde/ [dostęp: 26.01.2021].
24
S. Żeromski, Siłaczka, [w:] tegoż, Nowele i opowiadania, Reboos, [b.m.] 2019, s. 16.
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Pojawiały się także głosy oskarżenia:
„Obarecki się zagubił. Nie chciałbym być taki. Ale Bozowską też nie chciałbym
być. Planuję zostać nauczycielem, ale nie zamierzam tak postępować”.
„Obarecki po prostu wyraził brutalną prawdę. Nie można myśleć, że się jest rycerzem na białym koniu”.
„Bozowska była naiwna, a może głupia. Tak młodo umierać…”.
O wyborach egzystencjalnych i ludzkich pragnieniach młodzież mówiła także
językiem poetów XX wieku: Wisława Szymborska pozwoliła nazywać pragnienia
człowieka (Sto pociech – 60 wskazań, Cebula – 51 wskazań), diagnozować przyczyny niemożności porozumienia się ludzi (Na wieży Babel – 49 wskazań), Zbigniew
Herbert umożliwiał refleksję nad istotą dobra i zła, wolności i zniewolenia (Przesłanie
Pana Cogito – 47 wskazań, Raport z oblężonego miasta – 46 wskazań), Tadeusz Różewicz ilustrował społeczną znieczulicę (List do ludożerców – 11 wskazań), Małgorzata
Hillar (My z drugiej połowy XX wieku) artykułowała pragnienia młodzieży. Postawy
uczniów potwierdzają zatem wielokrotnie zgłaszane postulaty nauczycieli, by kanon
lektur szkolnych kierować w stronę współczesności. Literackie nawiązania do rzeczywistości znanej z doświadczenia pomagają porządkować świat, umożliwiają świadome funkcjonowanie w dorosłym życiu, ułatwiają tworzenie „siebie”, budowanie swego
wnętrza, zachęcają do otwartości na wyzwania chwili25. Tak pojmowana literatura stała się – co pokazali poloniści – źródłem nowych doznań poznawczych, społecznych
i emocjonalnych.
Druga sfera rozważań polonistów dotyczyła refleksji o Polsce i Polakach. Przedmaturalne peregrynacje umożliwiają bowiem głębszą refleksję nad wizerunkiem
ojczyzny i rodaków. Jacy zatem jesteśmy? I tym razem w poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania namysł nad lekturami konfrontowano z tekstami publicystycznymi. Spostrzeżenia nauczycieli są ciekawe dla badacza rzeczywistości szkolnej. Ankietowani
pisali, że patriotyzm jest różnorodnie definiowany przez młodych ludzi i wywołuje
liczne kontrowersje26. Postawy przywoływanych bohaterów pozwalały na mówienie
o patriotyzmie romantycznym27 (między innymi Konrad, Kordian, Rzecki, pokoleLiteratura przedmiotu jest bogata; zob.: K. Koc, Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja
polonistyczna wobec współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018; A. Janus-Sitarz (red.), Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2011; A. Janus-Sitarz (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej
współczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2010;
B. Chrząstowska (red.), Literatura współczesna „źle” obecna w szkole. Antologia tekstów literackich
i pomocniczych dla klas maturalnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
26
Zob. A. Wiłkomirska, A. Fijałkowski, Jaki patriotyzm?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
27
Por. J. Gajda, Patriotyczne aspekty wychowania w szkole średniej – rzecz o literaturze pierwszej połowy XIX wieku, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Dydaktyka XXI wieku – szanse i zagrożenia,
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 279–287; M. Gajak-Toczek,
Edukacyjny dialog o wychowaniu patriotycznym we współczesnej szkole średniej – rzecz o literaturze drugiej połowy XIX wieku, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Współczesna dydaktyka przestrzenią
dialogu i dyskursu, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 105–123.
25
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nie Kolumbów) i pozytywistycznym (Wokulski, Benedykt Korczyński, jego syn Witold), otwartym, który wiąże się z dążeniem do wprowadzania pozytywnych zmian,
których beneficjentami są przedstawiciele różnych grup społecznych (Wokulski, nowele pozytywistyczne, Żeromski), akcentujący konieczność sprzeciwu wobec tych
ludzi, których działania szkodzą długotrwałym interesom narodu (tu krytyka wad
narodowych, takich jak prywata, brak zaangażowania w sprawy kraju, życie ponad
stan, pijaństwo, nieumiejętność myślenia perspektywicznego ukazana w pieśniach
Jana Kochanowskiego, tekstach Wacława Potockiego, satyrach i bajkach Ignacego
Krasickiego), uosabiający ważne aspekty postaw obywatelskich28 (utwory Bolesława
Prusa, Żeromskiego), tolerancyjnym wobec innych narodowości (Lalka Prusa, eseje
Kapuścińskiego) oraz ślepym, prowadzącym do postaw nacjonalistycznych i szowinistycznych (literatura wojny i okupacji)29. Kilku polonistów (67 wskazań) dyskusję
z maturzystami rozpięło pomiędzy rozdrapywaniem ran a idealizacją społeczeństwa
polskiego (Potop Henryka Sienkiewicza). Konkluzje tak prowadzonych rozmów były
w większości dojrzałe. Poloniści zaznaczali, iż młodzież dostrzega konieczność pokazywania postaw pozytywnych, będących świadectwem działań podejmowanych dla
pomnażania wspólnego dobra w warunkach pokoju. Wielu młodych ludzi podkreślało jednak, że w kanonie lektur szkolnych brakuje bohaterów, potrafiący godzić szczęście osobiste z pracą dla innych. Maturzyści – jak pisała jedna z nauczycielek – uznają
„Polskę jako wartość, dobro wspólne, którego pomnażanie nadaje sens istnieniu człowieka”. W wypowiedziach respondentów pojawiły się też zdania, potwierdzające chęć
młodych ludzi do angażowania się w bieżące sprawy, ich zdolność do przejawiania
patriotyzmu lokalnego, manifestowanie dumy z przeszłości przodków, umiejętność
doceniania możliwości autorozwoju w warunkach pokojowego istnienia Polski. Historia zdaniem młodzieży powinna służyć nauce. Tak jednak nie zawsze się dzieje, co
akcentują doniesienia medialne: w narodzie nie ma jedności, rodacy są podzieleni.
Brak współdziałania prowadzi do nieporozumień i powoduje niemożność realizacji wielu ważnych dla narodu celów. Pedagodzy podkreślali, że młodzi ludzie mają
świadomość tragizmu polskiej historii. Przywoływanie martyrologii rodaków, życia
utrwalonego na kartach literatury, inicjowało stawianie pytań, dotyczących cierpienia, samotności, składania w ofierze życia na ołtarzu ojczyzny.
Lektura wypowiedzi polonistów dowodzi, że młodzież ma świadomość, iż każdy
naród, analogicznie jak jednostka, ma swoje chwile wzniosłe i chwile klęski, rzeczy,
które budzą dumę, i takie, których należy się wstydzić. Afirmacja dokonań łączyła
sie ze sprzeciwem wobec czynników negatywnych. W opinii nauczycieli w rachunku
Por. K. Koc, dz. cyt., s. 96. Zob. M. Ossowska, Wzór demokraty. Cnoty i wartości, Wydawnictwo „Daimonion”, Lublin 1992.
29
Por. J. Makowski, Patriotyzm otwarty, patriotyzm zamknięty, [w:] Patriotyzm: między dumą
a odpowiedzialnością, „Zeszyty Instytutu”, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, https://docplayer.pl/350922-Zeszyty-instytutu-patriotyzm-miedzy-duma-a-odpowiedzialnoscia.html
[dostęp:
22.01.2021], s. 15–16.
28
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krzywd wychowankowie widzieli nie brak lojalności, lecz – wręcz przeciwnie – mądrość narodu. Zaaranżowanie dyskusji o Polsce i Polakach wokół myśli Cypriana Kamila Norwida „Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie
naród…/Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł…”30 – o czym pisał jeden
z respondentów – angażowało wszystkich uczniów, zmuszając do wielu cennych przemyśleń.

Kilka słów o formie dialogu
Wyekscerpowane z wypowiedzi respondentów przykłady pozwalają stwierdzić, że nauczyciele, stając wobec nowej dla siebie i uczniów sytuacji, sprostali zasadniczo wymaganiom chwili. Pomogli wychowankom nie tylko w przygotowaniu do matury, lecz
sytuowali ich na drodze do samopoznania. Dialog z maturzystami był możliwy, a zajęcia powtórzeniowe stały się spotkaniem uobecniającym, spotkaniem Inności – czyli nauczycieli, uczniów i literatury. Teksty dawne (między innymi Kochanowskiego,
Potockiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego) okazały się partnerami dialogu o jednostce i społeczeństwie, problemach przeżywanych przez człowieka i zbiorowość, radościach i smutkach, wzlotach i upadkach.
Przeszłość stanowiła klucz do diagnozowania współczesności, ułatwiała rozumienie
aktualnie dziejących się spraw. Szkolne lektury zestawiano z publicystycznymi wypowiedziami medialnymi, przeglądano serwisy europejskie i światowe, by podjąć refleksje nad sposobem postrzegania Polaków z zewnątrz i zastanowić się, która tendencja
ukazywania rodaków: „rozdrapywanie ran” czy idealizacja wizerunku zadecydowała
o naszym wizerunku w Europie. Wypowiedzi nauczycieli przekonują o dominującej
wśród młodych ludzi postawie patriotyzmu otwartego, ukierunkowanego na mądrą
refleksję nad dziedzictwem przodków (zarówno jasnych, jak i ciemnych stronach).
Okazało się, że wychowankowie za pomocą literatury uczyli się, gdyby sięgnąć po
spostrzeżenie Ryszarda Koziołka, „pragnąć czegoś innego, wychodzić poza krąg codziennych przyzwyczajeń, poza rytuały i wyznaczany bądź przez konsekwencję życia
wspólnoty, bądź po prostu przez potrzeby ciała, które każe nam jeść, spać i tak dalej”31.
Angażując młodych ludzi do dyskusji, sprawili, że literatura stała się opowieścią
o człowieku, jego postawach wobec świata i innych. Pokazali uczniom, iż są dla nich
ważni jako czytelnicy. Uczniowskie doświadczenia lekturowe nadawały kierunki rozmowom lekcyjnym. Realizowali zatem wielokrotnie zgłaszany przez badaczy postulat
organizowania zajęć na zasadzie partnerskiego budowania wspólnej wiedzy o świecie. Potwierdzili, na co zwraca uwagę Anna Janus-Sitarz, że w procesie edukacyjnym
30
C.K. Norwid, List (305) do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej [14 listopada 1862], [w:] tegoż,
Listy, t. 1, Z. Przesmycki (oprac.), Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł, Warszawa 1937, s. 420.
31
K. Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 8.
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szczególnie „ważna jest postawa nauczyciela – partnera i przewodnika” jako tego, który
„inicjuje rozmowę o tekście i tworzy atmosferę sprzyjającą rozumieniu i porozumieniu”32. Odmienność sytuacji, polegająca na braku bezpośredniego kontaktu, sprawiła,
iż dotychczasowe rozmowy zastąpione zostały relacją w sieci. Nauczyciele pracowali
w różny sposób. Pierwsze grupy tworzone były na Messengerze i Facebooku, później na Microsoft Teams oraz ZOOM. Kalendarze utworzone w Genially ułatwiały
organizację pracy oraz umożliwiały powrót do materiałów wcześniej omawianych.
Poloniści postawili na polisensoryczność przekazu. Rozmowom towarzyszyły prezentacje, przygotowywane przez uczniów i prowadzących zajęcia. By pogłębić świadomość lekturową maturzystów, wielu pedagogów oferowało tworzenie elektronicznego portfolio, w którym uczniowie zamieszczali streszczenia utworów, kończone
hasłowymi informacjami, dotyczącymi głównych problemów poruszanych w tekście.
Wiele wpisów przybierało postać notatek graficznych tworzonych z pomocą Genial�
ly oraz ThingLink. Niektórzy z respondentów (79) doceniali wartość interaktywnych
zadań z wykorzystaniem narzędzi, takich jak: Learning Apps, Animoto, Animatron,
Biteable, Canva, Kahoot, Quizizz, Cisco, Padlet, Powtoon. Popularnością cieszyły się
także gry edukacyjne, pozwalające na rozwijanie kreatywności, służące utrwalaniu
materiału zarówno w czasie przygotowywania zagadek, jak i podczas ich rozwiązywania. Siedemdziesięciu ankietowanych nauczycieli zaproponowało uczniom tworzenie rysunków do wybranych zagadnień. Dodać warto, że swoim doświadczeniem,
sukcesami i obawami dzielili się na stronach facebookowych. Do najpopularniejszych
należały: Kawiarenka polonistów, Lekcje w sieci, Budzący się poloniści, E-poloniści,
Zakręcony Belfer, Poloniści z Pasją czy Polski na Czasie, Rysunkowy język polski.
Swoim uczniom polecali zasoby Ninateki, Khan Academy, Polony, Wolnych Lektur.
Zachęcali ponadto do wirtualnego zwiedzania instytucji kultury, oglądania spektakli
teatralnych czy operowych.
Relacje budowane w czasie pandemii stanowiły sprawdzian relacji wcześniej nawiązanych. To, że nauczyciele znali uczniów, pozwalało na sytuowanie lekcji bliżej ich
potrzeb. Nowa sytuacja spowodowała konieczność poszukiwania niestosowanych na
taką skalę form kontaktów w sieci. Wszyscy poloniści wyrażali obawy i niepokoje,
które towarzyszyły ich poszukiwaniom form najbardziej stosownych. W swoich działaniach kierowali się wskazaniami pozyskiwanymi z ankiet, w których uczniowie mówili o swoich potrzebach, wątpliwościach, przebiegu lekcji, a niekiedy podpowiadali
narzędzia efektywne edukacyjnie. Uczniowskie sugestie pozwalały na urozmaicenie
toku spotkań, tak by w jak największym stopniu służyły młodym ludziom w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, ale nade wszystko stanowiły drogę do samopoznania. Nauczyciele wspominali o zmianie swojego podejścia do edukacji –
większość za cel priorytetowy uznała rozwój uczniów, a nie jedynie reprodukowanie
32
A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury
w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2009, s. 232.
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wiedzy (na ten aspekt zwróciło uwagę aż 89 polonistów). Ważniejsze dla nich były
uczniowskie przemyślenia na tematy podsuwane przez literaturę niż egzekwowanie
suchych faktów, co często czynili w tradycyjnych warunkach.
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Before the final secondary school exam – Polish Language Online

Abstract: In the article Before the final secondary school exam – Polish Language Online, the author considers the problems faced by teachers teaching in secondary schools
under the new conditions created by the Covid-19 pandemic. The problems relate to the
possibility of conducting educational dialogue, maintaining the subjectivity of partners in
the educational process, and the resources used by Polish language teachers to enable students not only to implement the current material, but also to prepare for the final secondary school exam. Teachers overcame the difficulties that accompanied their daily work by
taking actions that created strategies which facilitated the recapitulation of the material.
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Epidemie chorób zakaźnych w historii ludzkości nigdy nie były czymś nadzwyczajnym. Ich pojawieniu się towarzyszyły różne reakcje społeczeństw, które dostosowywały swoje postępowanie do danej sytuacji epidemicznej. Również dziś narody wprowadzają różne sposoby walki z pandemią. Bez wątpienia lata dwudzieste XXI wieku
zapiszą się w historii pod znakiem wirusa Sars-CoV-2. Po ponad roku od wybuchu
epidemii wiemy już, że oprócz skutków fizycznych pandemia niesie ze sobą również
szerokie spektrum zaburzeń psychicznych. Powszechna izolacja społeczna stosowana w profilaktyce zakażeń pobudza między innymi rozwój syndromu hikikomori1,
określanego także mianem wycofania społecznego. Zaburzenie to znane jest na świecie od niemal trzydziestu lat. Pierwsze przypadki zdiagnozowano w Japonii, jednak
z czasem syndrom hikikomori rozprzestrzenił się po całym świecie. Ekspansja wycofania społecznego początkowo dotyczyła krajów o systemach edukacji zbliżonych
do japońskiego – Korei Południowej, Chin, Singapuru, Hongkongu czy Tajwanu2.
Potem jednak zjawisko to zaczęło dotykać również kraje o filozofii odmiennej od
konfucjanizmu. Przypadki hikikomori opisano już między innymi w Kanadzie, USA
i większości krajów europejskich3. W 2001 roku psychiatra Marek Krzystanek zdiagnozował pierwszy przypadek hikikomori w Polsce4. W jego rozwoju duże znaczenie
mają dwa czynniki: wzrost zamożności społeczeństw oraz ich powszechna cyfryzacja.
Stwierdzenie to potwierdzane jest przez brak wycofania społecznego w społecznościach rozwijających się i „technologicznie zacofanych” – ciężko bowiem o powszechność hikikomori chociażby wśród rdzennych ludów Afryki czy koczowniczych plemion Mongolii5.
W artykule tym opisujemy, czym jest syndrom hikikomori, jego genezę oraz
wpływ pandemii koronawirusa na rozwój wycofania społecznego. Nasze wywody są
rozwinięciem krótkiego tekstu pt. Wirus samotności i wyobcowania6 oraz projektu
studenckiego o nazwie Samotność: stary problem – nowe ofiary7. Przedstawiamy również wyniki badania poziomu lęków społecznych i ściśle z nimi związanych zachowań
unikowych. Wyniki badania pozwolą na zobrazowanie skali lęków mających bezpośredni wpływ na powstawanie wielu przypadłości o podłożu psychologicznym, w tym
J. Heitzman, Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, „Psychiatria Polska” 2020,
nr 2(54), s. 188.
2
W. Miksza, Teatr jednego aktora i czterech ścian, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki
Specjalnej” 2013, nr 2, s. 234.
3
Tamże, s. 234.
4
M. Krzystanek, Hikikomori. Dzieci internetu, „Psychiatra. Pismo dla praktyków” 2020,
nr 1(28), s. 26.
5
B. Szluz, „Hikikomori” – o problemie wycofania społecznego młodych ludzi, „Seminare” 2018,
nr 1(39), s. 84.
6
P. Sarnowski, Wirus samotności i wyobcowania, Sarnowski Behawioralnie, 2018, https://sarnowskibehawioralnie.wordpress.com/2018/03/02/hikikomori/ [dostęp: 23.07.2021].
7
K. Ostrowska, W. Gieros, M. Dubieniecki, A. Pośpiech, J. Ratajczyk, R. Dominiak, Samotność:
stary problem – nowe ofiary, 2021, Samotność: stary problem - nowe ofiary. - Ankieta „lęki społeczne” (google.com) [dostęp: 23.07.2021].
1

Wycofanie społeczne w dobie pandemii Covid-19: stary problem – nowe ofiary

27

hikikomori. Jest to temat istotny, gdyż nastolatki i młodzi ludzie do około 30. roku
życia są na etapie ciągłego budowania swojej sfery uczuć. Niestety współcześni rodzice w pogoni za pieniądzem zapominają o potrzebach emocjonalnych i psychicznych
swoich pociech. W efekcie na początku swego dorosłego życia, kiedy najbardziej potrzebują pomocy i towarzystwa innych, często zostają same z własnymi problemami.
A samotność nie jest przyjemna, gdyż jako ludzie jesteśmy zaprogramowani na tworzenie więzi. My, Polacy, zawsze byliśmy bardzo ukształtowani w budowaniu relacji
społecznych. Niestety z czasem coraz bardziej to się zmienia. Rozwody, samotne rodzicielstwo, związki patchworkowe, śmierć bliskiej osoby, brak akceptacji, porzucenie
przez sympatię, odrzucenie przez otoczenie – to czynniki niezwykle mocno wpływające na zachowanie młodego człowieka. Jednak bez wątpienia największy wpływ
na rozwój człowieka ma jego dom rodzinny8. Budując własne relacje z otoczeniem,
dziecko osiągające dorosłość najczęściej modeluje zachowania zaobserwowane w rodzinnym domu. Często ucieka w samotność, bo inaczej nie umie. Dlatego tak ważna
jest więź z rodzicami – im jest większa, tym młody człowiek czuje się bezpieczniejszy.
Dzięki temu już jako osoba dorosła jest w stanie właściwie modelować własne relacje
i wyrażać swe uczucia. Z tego względu niniejszy artykuł ma na celu przede wszystkim
przybliżenie czytelnikom syndromu wycofania społecznego oraz czynników prowadzących do jego rozwoju.
Termin shakaiteki hikikomori ukuł japoński psycholog Tamaki Saitõ. Jest to zwrot
utworzony z zestawienia japońskiego przymiotnika shakaiteki tłumaczonego jako
społeczny, z połączeniem czasownika hiku (wycofywać się, rezygnować, odchodzić)
z czasownikiem kumoru (być w zamku i chronić się, pozostać w świątyni i modlić się,
wejść i ukryć się, być w środku i nie wychodzić). Dosłownie tłumaczy się całość jako
wycofanie społeczne. Tamaki Saitõ po raz pierwszy opisał hikikomori w 1998 roku
w książce Hikikomori. Adolescence without End. Według Saitõ „jest to stan, w którym człowiek przebywa cały czas we własnym domu i nie uczestniczy w społeczeństwie przez minimum sześć miesięcy. Przy tym nie można zdiagnozować choroby
psychicznej, mogącej być przyczyną hikikomori”9. Młodzi ludzie, których również
określa się tym mianem, wykazują brak zaangażowania w życie społeczne i zdecydowaną awersję do przebywania w społeczeństwie. Angażują się natomiast w dużym
stopniu w wirtualne życie, kontaktując się głównie przez telefon oraz komunikatory
internetowe, godzinami surfując w sieci czy grając w rozmaite gry10. Wszystko to jest
dla nich zamiennikiem realnego kontaktu z rówieśnikami, ze społeczeństwem, z ro-

M. Wisłocka, Sztuka kochania, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016, s. 30–31.
T. Saitõ, Hikikomori. Adolescence without End, University of Minnesota Press, Minneapolis
2013, s. 24.
10
B. Szluz, dz. cyt., s. 86.
8

9

28

Piotr Sarnowski, Rafał Dominiak

dziną. Szacuje się, że problem ten dotyka od pół do jednego miliona młodych ludzi
w samej Japonii11.
Genezy hikikomori upatruje się w zmianie modelu rodziny japońskiej, której do
wybuchu drugiej wojny światowej filarem był ojciec. Dalej w rodzinnej hierarchii stali: najstarszy syn, potem dopiero żona i pozostali członkowie rodziny12. Od rodziców
wymagano właściwego wychowywania dzieci, a od dzieci – szacunku do rodziców
oraz bezwarunkowego posłuszeństwa wobec nich13. Pierworodny syn obdarzony był
największymi przywilejami i jeszcze większymi obowiązkami. To on był wzorem dla
całej rodziny, on przejmował opiekę nad starzejącymi się rodzicami, on też dziedziczył
ich majątek i miał pierwszeństwo na drodze do wykształcenia14. Natomiast po drugiej
wojnie światowej życie japońskiego społeczeństwa oparło się na idei wzrostu gospodarczego. Ojciec jako głowa rodziny zajął się pracą zarobkową – w firmie zaczął spędzać więcej czasu niż w domu, a życie rodzinne przegrywało z pracą. Praktycznie rola
ojca sprowadzała się tylko do kwestii ekonomicznych, za to wzrastała pozycja matki15.
Wzmocniły się jej relacje z dziećmi – głównie z najstarszym synem. Niejednokrotnie jest to forma ścisłej symbiozy: dziecko bezwarunkowo poddaje się opiece matki,
która w zamian dąży do spełnienia wszelakich pragnień swego dziecka16. Warunkiem
jest tu obustronna akceptacja wzajemnych relacji pomiędzy matką a dzieckiem. Tamaki Saitõ źródeł wycofania społecznego dopatruje się we wspomnianych powyżej
relacjach matka–dziecko, a w szczególności matka–syn. Nadopiekuńczy rodzic, który
wyręcza swoje dziecko w rozwiązywaniu problemów, nieświadomie doprowadza do
tego, że młody człowiek nie może nauczyć się samodzielności. Taki nastolatek w konfrontacji z poważnymi życiowymi trudnościami łatwo wpada w nawyk uciekania od
problemów, zaś najbezpieczniejszą kryjówką staje się jego własny pokój. Bywa, że i rodzice są współuzależnieni. Hikikomori bowiem często występuje w rodzinach, które
tak naprawdę nie robią nic, aby pomóc swojemu dziecku. Swą „pomoc” sprowadzają
do stawiania posiłków pod drzwiami pokoju wycofanego społecznie dziecka. Wszystkie te relacje wpisują się w amae – swego rodzaju doktrynę opisującą system wzajemnych relacji pomiędzy członkami społeczeństwa japońskiego.
Koncepcję amae przedstawił w latach siedemdziesiątych XX wieku japoński psychiatra Takeo Doi. Amae wywodzi się od czasownika amaeru oznaczającego: „zakła-

J.K. Puchalska, Hikikomori – więzień z wyboru, „Maska – magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy” 2010, nr 9, s. 156.
12
J. Splisgart, Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych w Japonii u progu XXI wieku, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2017, nr 11, s. 139.
13
K. Kalita, Psychospołeczne wymiary „wycofania społecznego” na przykładzie Japonii, „Zeszyty
Naukowe WSOWL” 2013, nr 1(167), s. 72.
14
J. Splisgart, dz. cyt., s. 140.
15
K. Kalita, dz. cyt., s. 72.
16
R. Orzechowski, Analiza dysfunkcji występujących w rodzinie japońskiej na przykładzie hikikomori i syndromu męża na emeryturze (RHS), „Tematy z Szewskiej” 2017, nr 2(19), s. 48.
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danie, że dana osoba będzie nam życzliwa oraz poleganie na tej życzliwości”17. Amae
wyznacza głębię wzajemnych relacji pomiędzy członkami japońskiego społeczeństwa
bez względu na ich hierarchiczną zależność. Można ją zaobserwować między innymi
w relacjach między członkami korporacji, między pacjentem a lekarzem czy też w relacjach matki z dzieckiem18. Brak amae jest według japońskich psychologów istotnym
czynnikiem warunkującym wystąpienie hikikomori19. Paradoksalnie amae może być
też przyczyną jego powstania, gdyż pozwala na akceptację największych nawet odstępstw od przyjętych norm społecznych. Charakterystyczne jest tutaj utrzymywanie
problemu w ścisłym gronie najbliższych, gdyż dla rodziny temat ten jest bardzo wstydliwy, wręcz tabuizowany20.
Zależność znaną w Japonii pod nazwą amae opisał również Erich Fromm w swoim dziele O sztuce miłości: „Nic nie musisz zrobić, żeby być kochanym – miłość matki
nie jest obwarowana żadnym warunkiem. […] Ale fakt, że miłość macierzyńska nie
jest niczym uwarunkowana, ma negatywną stronę. Na tę miłość nie tylko nie trzeba zasługiwać – ale także nie można jej zdobyć, wywołać ani nią kierować. […] Nie
mogę uczynić nic, aby ją zrodzić”21. Tym samym potwierdza się teza o ambiwalentnej
naturze amae – koncepcji, która udowadnia niebywały wpływ relacji rodzinnych na
rozwój młodego człowieka. Bowiem to rodzina jest podstawową jednostką życia społecznego pełniącą funkcje socjalizujące, wychowawcze i emocjonalne. Oprócz tego
rodzina powinna zapewniać ochronę i byt wszystkim jej członkom22. Zadania te spoczywają jednak na obojgu rodzicach. Brak lub długotrwała nieobecność któregokolwiek z rodziców znacząco wpływa na rozwój emocjonalny dziecka23. Dostrzegała to
między innymi Michalina Wisłocka, która w Sztuce kochania pisała: „przy założeniu,
że witamina M, czyli miłość matki, jest tak niezbędna do życia, każda separacja matki
od dziecka, szczególnie małego, staje się dla niego wielkim dramatem. W społeczeństwach cywilizowanych separacja ta obejmuje coraz wcześniejszy okres życia dziecka.
[…] I tak do wieku szesnastu-osiemnastu lat kontakt z rodzicami, głównie z matką,
redukuje się w najlepszym wypadku do dwóch-trzech godzin dziennie. Ponadto rodzice nieuświadamiający sobie wartości tych kilku godzin dla prawidłowego rozwoju i dojrzewania sfery uczuciowej, a nawet fizycznej i psychicznej dziecka, lekceważą
te możliwości kontaktu. […] Ojciec, który zarabia na dom, jest prawie w ogóle nieuchwytny. Robimy wszystko dla osiągnięcia dóbr materialnych i statusu życiowego,
T. Doi, Amae: A Key Concept for Understanding Japanese Personality Structure, [w:]
R.K. Beardsley, R.J. Smith (red.), Japanese Culture. Its Development and Characteristics, Methuen
& Company, Londyn 2004, s. 132.
18
R. Orzechowski, dz. cyt., s. 48.
19
T. Doi, dz. cyt., s. 47.
20
J.K. Puchalska, dz. cyt., s. 157.
21
E. Fromm, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 52.
22
R. Orzechowski, dz. cyt., s. 46.
23
S. Rydz, Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa, [w:] I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci
w różnych systemach rodzinnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 160.
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natomiast prawie nic dla przyszłego rozwoju naszych dzieci”24. Zarówno Wisłocka,
jak i Fromm dostrzegają tu niebagatelny wpływ obojga rodziców na budowanie właściwych relacji w dorosłym życiu ich dzieci. Wisłocka opisuje rozwój uczuciowości
następująco: „następnym etapem rozwoju uczuciowości dziecka, które wychodzi
z ciepłego gniazda miłości macierzyńskiej w wieku lat sześciu lub siedmiu, jest rozwijający się w tym okresie kontakt uczuciowy z ojcem i rodzące się więzy przyjaźni
z rówieśnikami w szkole. Miłość ojcowska ma już inny charakter niż miłość matki,
nie polega bowiem na dawaniu stale i bez rachunku, jest natomiast miłością za coś,
miłością, na którą trzeba zasłużyć”25. Słowa te idealnie uzupełnia Erich Fromm: „nic
więc dziwnego, że wszyscy tęsknimy gorąco do miłości macierzyńskiej i jako dzieci,
i jako dorośli. Matka jest domem, z którego wychodzimy, jest naturą, glebą, oceanem;
ojciec […] jest tym, który uczy dziecko, tym, który wskazuje mu drogę w świat. […]
W obwarowanej warunkami miłości ojcowskiej odnajdujemy tak samo, jak w niczym
nieuwarunkowanej miłości macierzyńskiej, aspekt negatywny i pozytywny. Tym negatywnym aspektem jest fakt, że na miłość ojcowską trzeba zasłużyć, że można ją
utracić, jeżeli nie spełni się oczekiwań. […] Ale pozytywna strona tej miłości jest również ważna. Jeżeli miłość ojca uzależniona jest od jakichś warunków, mogę coś zrobić,
aby ją zdobyć, mogę na nią zapracować; miłość ojca nie leży, tak jak miłość macierzyńska, poza zasięgiem mojej kontroli”26. Patrząc spojrzeniem tych dwojga badaczy,
należy stwierdzić następujący fakt: każda dysfunkcja rodziny ma niebagatelny wpływ
na zdrowie psychiczne jej członków, co wyraźnie widać na przykładzie Japonii. Rozbicie tradycyjnego modelu rodziny, nacisk na rozwój gospodarczy kraju oraz zmiana
modelu edukacji znacząco wpłynęły na uwarunkowania psychospołeczne w Japonii.
Przemodelowanie społeczeństwa na zdobywanie kompetencji za wszelką cenę oraz
silne współzawodnictwo zarówno szkolne, jak i zawodowe wywołało dysfunkcje zachowań społecznych wśród Japończyków27. Młodzieży zabrakło czasu i miejsca na
realizację swoich potrzeb, co negatywnie wpłynęło na zdolności do budowania zwyczajowych relacji międzyludzkich. Jednym ze sposobów radzenia sobie z wszechobecnym napięciem okazało się wycofanie społeczne, które z czasem zaczęło przyjmować
postać chorobliwą28. Skomplikowane podłoże wycofania społecznego nie pozwala zidentyfikować podstawowych przyczyn jego powstania. Japończycy specjalizujący się
w badaniu i leczeniu hikikomori sugerują, iż na genezę wycofania społecznego mogą
mieć wpływ takie czynniki, jak: rozwój gospodarczy, budowa systemu edukacji, presja
sukcesu i wszelkiego rodzaju zmiany w strukturze rodziny29. Nie ma jednak jednoM. Wisłocka, dz. cyt., s. 28.
Tamże, s. 29.
26
E. Fromm, dz. cyt., s. 54–56.
27
N. Kawakami, M. Umeda, Association of childhood family environments with the risk of social
withdrawal (hikikomori) in the community population in Japan, “Psychiatry and Clinical Neurosciences” 2012, No. 66(2), s. 126.
28
B. Szluz, dz. cyt., s. 85.
29
K. Kalita, dz. cyt., s. 77–78.
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znacznej odpowiedzi na pytanie o etiologię tegoż zjawiska. Równie dobrze mogą to
być zarówno problemy rodzinne, szkolne, jak i uzależnienie od internetu i wszelkich
e-czynności30. Na razie wiadomo, że hikikomori jest formą ucieczki od wymagającej
rzeczywistości31.
Ekspansja hikikomori poza kraje opierające się na filozofii Konfucjusza może
jednak sugerować, iż problem ten nie jest zależny wyłącznie od mentalności danego
społeczeństwa, lecz opiera się na uniwersalnych czynnikach środowiskowych i psychospołecznych występujących także w krajach o odmiennej filozofii życiowej32. Nie
ulega też wątpliwości, że wraz z rozwojem internetu, cyfryzacji społeczeństw i ich
uprzemysłowienia problem hikikomori zaczął rozprzestrzeniać się po świecie, dotykając coraz większej liczby krajów33, w tym Polski34. W naszym kraju duży problem
stanowi postawienie prawidłowej diagnozy, a tym samym określenie skali tego zjawiska w polskim społeczeństwie. Przede wszystkim należy zauważyć, że hikikomori
jako takie chorobą nie jest – należy je rozpatrywać bardziej w kategorii zjawiska społecznego35. Wszystkie zaburzenia towarzyszące mu określa się mianem wtórnych36.
Jednak rodzice, widząc swoje dziecko zamknięte w czterech ścianach całymi dniami, zaczynają doszukiwać się u niego choroby psychicznej. Długotrwałe życie poza
obszarem społecznym, prowadzenie specyficznego trybu życia u części tych dzieci
może, lecz nie musi prowadzić do powstania zaburzeń i chorób psychicznych37. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnoza. Błędna terapia daje bowiem skutek odwrotny:
pacjent zaczyna odczuwać jeszcze większy strach przed wychodzeniem ze swego pokoju. W efekcie dobrowolnie zamyka się w więzieniu własnego umysłu, gdzie więzieniem jest jego pokój, a strażnikiem jest choroba, która objawia się wycofaniem społecznym. I chociaż w przeciwieństwie do skazańca osoba wycofana społecznie może
w dowolnym momencie opuścić swój pokój, to najczęściej tego nie czyni powstrzymywana przez widmo problemów realnego świata. To sprawia, że wycofana osoba
staje się więźniem samego siebie – łatwiej jest jej schować się za komputerem i tam
budować swój świat. Stąd wniosek, iż wycofanie społeczne jest analogią do więzienia. W obu przypadkach człowiek jest odizolowany od społeczeństwa. Każdy tworzy
relacje w grupie, w której przebywa. Dostosowuje się, zyskuje pewien status, którego
na zewnątrz nie posiada. Zarówno wycofanie społeczne, jak i pobyt w więzieniu psychicznie zmienia człowieka. W obu przypadkach powrót do społeczeństwa wymaga
odpowiedniej resocjalizacji podjętej jeszcze w trakcie izolacji. A i tak tylko co drugi
30
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skazany będzie potrafił dostosować się do świata zewnętrznego38. Reszta, prędzej czy
później, wróci w mury więzienia, do świata, który zna, gdzie ma spokój i własną pozycję w grupie. Podobnie jest u osób społecznie wycofanych – nie zawsze potrafią się
przystosować do normalnego życia w społeczeństwie. Dlatego w rozpoznaniu wycofania społecznego niezwykle istotne są początkowe symptomy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Według Saitõ zalicza się do nich:
– skrajna izolacja społeczna trwająca co najmniej sześć miesięcy,
– unikanie kontaktów międzyludzkich,
– odczuwanie lęków społecznych o znacznym natężeniu,
– odwrócony rytm dobowy z przewagą aktywności nocnej,
– przewaga takich aktywności, jak gry komputerowe, oglądanie telewizji lub surfowanie w internecie,
– zarzucenie działań wymagających bezpośrednich kontaktów międzyludzkich
(szkoła, praca itp.).
Problemy pojawiają się, gdy młodzi ludzie przestają chodzić do szkoły, nie wychodzą ze znajomymi, nie jedzą wspólnych posiłków z rodziną. Początkowo chcą mieć
odrobinę prywatności i pobyć przez chwilę samemu. Rodzice starają się to uszanować, jednak wbrew pozorom niezwykle łatwo przegapić ten moment, kiedy następuje
odcięcie od otoczenia. Gdy pojawiają się lęki społeczne, poczucie osaczenia i inne
zaburzenia, zagubiony w dzisiejszym świecie młody człowiek buduje pewne oddzielenie. Opiekunowie zajęci pracą i własnymi obowiązkami niejednokrotnie nie dostrzegają problemów swego dziecka i z czasem dochodzi do sytuacji, gdy młody człowiek
przestaje opuszczać swój pokój i nie utrzymuje kontaktów nawet z rodziną. Jeżeli już
nawiązuje jakiekolwiek relacje, to w większości w formie zdalnej. Jednym ze źródeł,
które powoduje, że wycofani chowają się za komputerem, może też być presja sukcesu i wczesne ustalenie ścieżki zawodowej, co wpływa na psychikę dziecka, które nie
potrafi sobie poradzić z wygórowanymi wymaganiami otoczenia39. W konsekwencji
w życie młodych ludzi wkracza spory stres i niepokój, poczucie zagubienia i osamotnienia, które w skrajnych przypadkach przeradzają się w syndrom hikikomori.
Zjawisko to dotyczy głównie osób do około 30. roku życia. Są to osoby obeznane z technologią, pochodzące najczęściej z zamożnych rodzin. W takich rodzinach
pogoń za pieniądzem odsuwa dziecko na dalszy plan. Rodzice zajęci zarabianiem
nie dostrzegają problemów dziecka, zapominają o jego potrzebach emocjonalnych
i psychicznych, a więź emocjonalna pomiędzy rodzicami a dziećmi ulega rozkładowi. Pomocy w rozwiązaniu swoich problemów dzieci szukają wśród rówieśników lub
w internecie. W efekcie może to prowadzić do sytuacji, że młody człowiek przestaje
opuszczać swój pokój i nie utrzymuje kontaktów nawet z rodziną. Życie z takim człowiekiem jest trudne. Chociaż hikikomori z reguły zachowuje się spokojnie, to nieraz
38
A. Leszczyńska, Powrotność skazanych do zakładów karnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 96, s. 63.
39
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może wpaść w szał. Szczególnie broniąc swego azylu, na przykład przed sprzątaniem.
Potrafi też szantażować rodzinę swoim życiem i zdrowiem40.
Jak już wcześniej pisaliśmy, przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w bezpośrednim otoczeniu osoby wycofanej. Rodzice często nie potrafią przygotować swoich dzieci do nowych realiów społecznych i gospodarczych, a presja wywierana na
dziecko wynika częstokroć z ich własnych, niespełnionych ambicji41. Tymczasem gdy
życie społeczne nabiera tempa, nie każdy potrafi sobie z tym poradzić i niekiedy zaczyna się wycofywać. Skutkiem mogą być między innymi zaburzenia snu, wahania
nastroju, zaburzenia lękowe, depresja czy też nadużywanie różnych substancji.
Problem ten został nakreślony przez Jana Komasę w Sali samobójców. Film ten
zobrazował sytuację, gdzie rodzice, zajęci swoimi sprawami, zamiast wsparcia dają
dziecku technologię, nie kontrolując, w jaki sposób ono z niej korzysta.
Szczególną uwagę na obecność technologii w wychowaniu powinni zwrócić rodzice dzieci młodszych. Zdaniem niektórych psychologów dzieci do 2.–3. roku życia
w ogóle nie powinny dotykać komputera czy telefonu, a starsze – w ograniczonym
zakresie. Problem ten dostrzeżono również w raporcie pt. Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Autorzy raportu w zaleceniach piszą,
iż konieczne jest „wypracowanie jasnych wytycznych dotyczących czasu spędzanego
przed ekranem przez uczniów i nauczycieli w związku z realizacją zdalnej edukacji.
Zalecenia te powinny być dostosowane do wieku uczniów oraz uwzględniać dzienny
i tygodniowy plan lekcji oraz ich charakter. W czasie zdalnej edukacji, podczas której
jej uczestnicy narażeni są na intensywny kontakt z urządzeniami ekranowymi, szczególnego znaczenia nabierają te przedmioty, które z powodzeniem mogą być realizowane przy minimalnym wykorzystaniu internetu, jak wychowanie fizyczne czy zajęcia
plastyczne. Należy unikać sytuacji, w której lekcje prowadzone są online w proporcji
1:1, ponieważ skutkuje to spędzeniem kilku godzin dziennie przed ekranem nawet
przez najmłodszych uczniów. Konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie higieny cyfrowej uczniów, rodziców i nauczycieli jako stałego i niezbędnego elementu edukacji cyfrowej społeczeństwa informacyjnego. Rozwiązania
te wspierają odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii, sprzyjają rozwojowi
i pozwalają uniknąć negatywnych konsekwencji niewłaściwego używania urządzeń
cyfrowych nie tylko w czasie zdalnej edukacji, ale także poza nią. Edukacja ta powinna obejmować wszystkie etapy nauczania i być dostosowana do wieku i doświadczeń
odbiorców”42. Dziecko do 7.–8. roku życia rozwija bowiem swoje zdolności manualne, jest kształtowane przez dotyk i kontakt, rozwijają się jego obie półkule mózgowe.
Tamże, s. 158.
D. Jaworska, K. Jasiński, Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli, „Progress. Journal of Young Researchers” 2018, nr 5, s. 54–55.
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Te dzieci bardziej potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Tak przebiegający rozwój jest
największym dziedzictwem, które potem oddziałuje na rozwój intelektualny młodego
człowieka. Technologia może go jednak zakłócać, prowadząc do różnego rodzaju zaburzeń, w tym wycofania społecznego43.
Wyjście z hikikomori nie jest łatwe. Na podstawie wypowiedzi wolontariuszy,
którzy dążyli do otwarcia się wycofanych na świat, wiadomo, że zanim taka osoba
opuści swój pokój, musi minąć nieraz kilka miesięcy mozolnej pracy, czasem pełnej
jednostronnych rozmów prowadzonych na próżno. Podstawą pracy z takimi pacjentami jest psychoterapia mająca na celu nauczenie ich wychodzenia ze swej samotni.
Gdy terapeuta zostanie już wpuszczony do pokoju wycofanej osoby, zaczyna budowanie z nią relacji. Pokazuje świat zewnętrzny w taki sposób, żeby był ciekawszy od
świata wirtualnego. Jeżeli ta praca zakończy się sukcesem, a więc wyjściem pacjenta z pokoju, to jest on namawiany do opuszczenia domu. A kiedy jest to możliwe,
prowadzi się dalej terapię behawioralną w gabinecie. Na początku pacjent uczy się
funkcjonować bez swojego sprzętu. Gdy już może bez niego normalnie żyć, wówczas
jest uczony prawidłowych zachowań społecznych i traktowania elektroniki wyłącznie
w charakterze narzędzia. Dopiero po owocnym przejściu tego etapu powraca do szkoły lub pracy. Ciężkie przypadki trafiają natomiast do ośrodka terapeutycznego, gdzie
od podstaw uczą się normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Niestety nie wszyscy
hikikomori będą mogli przystosować się do normalnego życia w społeczeństwie. Aż
27% z nich nie będzie potrafiło opuścić swojego pokoju44, a część z nich po przebrnięciu przez terapię powróci do swojego azylu.
Walki z syndromem wycofania społecznego nie ułatwia nowe zagrożenie na skalę światową. Mowa tu o wirusie Sars-Cov-2 będącego przyczyną wybuchu pandemii
Covid-19 z końca 2019 roku. Przez ostatni rok głównymi sposobami walki z tym schorzeniem są dystans społeczny oraz izolacja45. W związku z coraz wyższą zachorowalnością kolejne kraje wprowadzały dodatkowe ograniczenia: zamykane były szkoły, kina,
teatry, restauracje i wiele innych. W obawie przed zachorowaniem ludzie przestali niemal całkowicie opuszczać swe domy. Pracują, kupują i uczą się zdalnie. Nawet sprawy
bankowe czy urzędowe załatwiane są zdalnie – bez fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. To sprawiło, że pandemia Covid-19 stała się katalizatorem wszelkiego rodzaju
traum, zaburzeń i lęków pozostających z nią w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym. Pojawiające się problemy psychiczne w większości przejawiają się niepokojem, paniką i zaburzeniami obsesyjnymi związanymi z zaleceniami dezynfekcji, dy43
L. Pawelec, Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon,
tablet, smartfon), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2017, nr 10(2), s. 11–12.
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stansu społecznego i izolacji46. Mogą przybierać formę przesadzoną i szkodliwą, choć
u części społeczeństwa mogą w ogóle nie wystąpić żadne objawy. Przeważająca część
społeczeństwa poradzi sobie sama, korzystając z wrodzonych zdolności do radzenia sobie w trudnych okolicznościach47. Pozostaje jednak niewielki odsetek ludzi, u których
powszechna izolacja doprowadzi do zachowań objawiających się wycofaniem społecznym lub pogłębiających stan psychiczny będący przyczyną hikikomori.
Należy pamiętać, iż strach staje się problemem, dopiero gdy przybiera postać destrukcyjną. Normalnie jest mechanizmem obronnym, który stanowi niezbędne narzędzie do walki z zagrożeniem, również w trakcie pandemii48. Podobne znaczenie mają
zachowania unikowe, które pełnią rolę przystosowawczą. Jednak w połączeniu z lękami społecznymi mogą stanowić podstawę do rozwoju takich przypadłości, jak zespół
lęku uogólnionego, depresja czy dystymia. Według Tamakiego Saitõ odczuwanie lęków społecznych o znacznym natężeniu jest jednym z istotnych objawów pozwalających na prawidłowe rozpoznanie hikikomori. Sam syndrom wycofania społecznego
jest niełatwy do zdiagnozowania. Bez dokładnego wywiadu psychologicznego jest
niezwykle trudno za pomocą samego badania czy też ankiety potwierdzić lub wykluczyć hikikomori. Natomiast poziom natężenia lęków społecznych i związanych z nimi
zachowań unikowych można zdiagnozować przy pomocy badania określanego jako
skala lęków społecznych Liebowitza (The Liebowitz Social Axiety Scale – LSAS)49.
Właśnie to badanie było podstawą do określenia poziomu lęków społecznych
w grupie badanej. Badanie to zapoczątkowane zostało w trakcie realizacji wcześniej
wspomnianego projektu studenckiego50, a kontynuowane było na potrzeby niniejszego artykułu. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone w okresie od 5 stycznia
2021 roku do 18 lutego 2021 roku za pomocą anonimowej ankiety dostępnej online
na stronie projektu. W badaniu brano pod uwagę odpowiedzi każdej osoby, która
udzieliła kompletu wymaganych odpowiedzi. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki odsetek badanych przejawia objawy fobii społecznych na
poziomie wyższym od umiarkowanego. Odpowiedź na to pytanie pozwala określić
częstotliwość występowania jednego z ważniejszych symptomów hikikomori. Ankieta złożona była z dwóch części. Każda z nich dotyczyła dwudziestu czterech hipotetycznych sytuacji, z którymi mogły zetknąć się badane osoby. Sytuacje wymienione
w ankiecie to:
1. Wygłaszanie mowy lub inna aktywność przed dowolną publicznością.
2. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub raportu przed grupą osób.
J. Heitzman, dz. cyt., s. 189.
Tamże, s. 197.
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M.R. Liebowitz, Social Phobia, “Modern Problems of Pharmacopsychiatry” 1987, No. 22,
s. 141–173.
50
K. Ostrowska, W. Gieros, M. Dubieniecki, A. Pośpiech, J. Ratajczyk, R. Dominiak, dz. cyt.
46
47

36

Piotr Sarnowski, Rafał Dominiak

3. Przemawianie na spotkaniu.
4. Rozmowa ze zwierzchnikiem lub kimś ważnym.
5. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub umiejętności.
6. Praca, gdy jest się obserwowanym/obserwowaną.
7. Podrywanie kogoś.
8. Znajdowanie się w centrum zainteresowania.
9. Dzwonienie do osoby, której dobrze się nie zna.
10. Reklamowanie towaru w sklepie.
11. Spieranie się z osobą, której dobrze się nie zna.
12. Rozmowa z ludźmi, których zbyt dobrze się nie zna.
13. Pisanie, gdy jest się obserwowanym/obserwowaną.
14. Spotykanie nieznajomych osób.
15. Rozmowa telefoniczna przy innych ludziach.
16. Patrzenie w oczy obcym ludziom.
17. Korzystanie z publicznego WC.
18. Urządzanie przyjęcia.
19. Wchodzenie do pomieszczenia, gdzie już przebywają inne osoby.
20. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy.
21. Spożywanie napojów wraz z innymi ludźmi w miejscu publicznym.
22. Wyjście na imprezę lub spotkanie towarzyskie.
23. Przebywanie w małej grupie osób.
24. Jedzenie w miejscu publicznym51.
W pierwszej części ankietowani określali wielkość swojego stresu związanego
z wykonywaniem omawianej czynności, obrazując natężenie strachu w konfrontacji
z daną sytuacją. W drugiej części badania ankietowani określali poziom zachowań
unikowych, czyli chęć uchylenia się od wspomnianej czynności. Odpowiedzi na zadane pytania udzieliło 101 osób w grupie wiekowej 17–52 lata. Wyniki ankiety prezentują się następująco:
– brak oznak fobii – 59 osób (58,42%),
– łagodna fobia społeczna – 17 osób (16,83%),
– umiarkowana fobia społeczna – 11 osób (10,89%),
– nasilona fobia społeczna – 11 osób (10,89%),
– bardzo nasilona fobia społeczna – 3 osoby (2,97%).
Szczegółowe wyniki52 sugerują, iż ankietowanych najbardziej przerażają sytuacje,
w których znajdują się w centrum zainteresowania. W mniejszym stopniu obawiają
się sytuacji, które nie zapewniają im pełnej kontroli nad przebiegiem wydarzeń. Minimalne obawy wiązano z sytuacjami „na własnym podwórku”, gdzie ankietowani mieli
możliwość kontrolowania przebiegu wydarzeń. W pełni bezstresowo podchodzono
51
52
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do sytuacji komfortowych czy też takich, które wymagały zaspokojenia podstawowych potrzeb typu jedzenie czy picie. Wyniki te pokrywają się z uwarunkowaniami
psychospołecznymi człowieka i jego instynktem samozachowawczym: najbardziej
boimy się takich zagrożeń, które gwarantują porażkę, a wraz ze spadkiem potencjalnego zagrożenia nasz komfort psychiczny rośnie. Powyższy wniosek ma istotne znaczenie w rozpoznaniu syndromu wycofania społecznego, gdyż fobie społeczne wraz
z zachowaniami unikowymi są jednym z elementów pozwalających na postawienie
prawidłowej diagnozy. Niestety w przypadku powyższego badania należy wziąć pod
uwagę fakt, że badaniem objęto niewielką liczbę osób, dlatego uzyskane wyniki mogą
nie mieć (choć niekoniecznie) pokrycia w przypadku badania przeprowadzonego na
większej społeczności.
W naszej ocenie mamy obecnie nową erę chorób, które coraz częściej dotykają
młodych ludzi. Oprócz traum pandemicznych, porównywanych z syndromem stresu
urazowego, pojawia się między innymi wycofanie społeczne. W obliczu izolacji pandemicznej nasuwa się wniosek, że tego typu problemy będą występować coraz częściej
i coraz więcej osób będzie potrzebowało wsparcia – nie tylko fizycznego, ale przede
wszystkim psychologicznego53. Chociaż z jednej strony internet jest nieodzowną formą komunikacji w dzisiejszym świecie, to z drugiej ułatwia chowanie się za komputerem. Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się na portalach internetowych i coraz rzadziej wychodzą z domów. Dziś nie widać dzieci ani młodzieży bawiących się,
spędzających z rówieśnikami czas na podwórku. Do tego przedłużająca się izolacja
potęguje strach przed otoczeniem, utrudniając dzieciom i nastolatkom nawiązywanie
prawidłowych relacji międzyludzkich. Relacji, których nie sposób zbudować w świecie wirtualnym. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o zapewnienie właściwego poziomu komfortu psychicznego i minimalizować obciążenie psychiczne.
„Istotna jest także troska o zdrowie psychiczne uczniów, która powinna oznaczać
udzielanie wsparcia społecznego uczniom oraz w wymagających tego przypadkach
udzielanie pomocy profesjonalnej ze strony odpowiednich osób i instytucji (lekarze,
psychologowie, pomoc społeczna, policja, sąd). W wielu przypadkach pomoc taka
obejmować musi nie tylko samych uczniów, ale także ich rodziny. Szczególna troska
powinna dotyczyć uczniów, których relacje domowe w warunkach izolacji pogarszają
się. Takich uczniów, oceniających, że relacje pogorszyły się, którzy byli skazani na
ciągłe przebywanie z rodzicami i opiekunami, było 13%. To właśnie na nich wszelkie
problemy związane z pogarszającymi się relacjami mogły bardziej negatywnie wpływać”54. W takiej sytuacji żadna z potrzeb psychicznych nie może być zaniedbana, gdyż
ich marginalizowanie może powodować nasilające się problemy psychiczne ujawniające się nawet kilka lat po ustaniu stanu zagrożenia wywołanego przez pandemię55.
53
54
55

G. Ptaszek, G.D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj, dz. cyt., s. 188.
Tamże, s. 186.
J. Heitzman, dz. cyt., s. 194.
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Abstract: Hikikomori, or social withdrawal syndrome, is an old problem that has become
more acute in the wake of the Covid-19 pandemic. Widespread isolation, remote learning, and social distancing are some of the factors that increase the chances of hikikomori
development. The article describes the genesis of social withdrawal, its possible causes,
including the influence of technology and family relationships on the formation of hikikomori. The study of social anxiety, the concentration of which is one of the symptoms of
social withdrawal, will also be discussed.
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Korzystanie z mediów społecznościowych,
a ich wpływ na funkcjonowanie
adolescentów i młodych dorosłych –
zarys problemu
Streszczenie: Celem artykułu było zaprezentowanie wybranych wniosków i zarysu badań dotyczących relacji między mediami społecznościowymi a adolescentami i młodymi
dorosłymi. W pracy skupiono się na trzech aspektach z zakresu zainteresowań między
innymi cyberpsychologii, takich jak kwestia różnic płciowych i wieku w sposobie korzystania z mediów społecznościowych, ich wpływ na kształtowanie się tożsamości oraz
relacje między użytkownikiem, mediami społecznościowymi a samooceną. Przytoczone
badania pokazują dynamikę zmian w sposobie korzystania z mediów społecznościowych
w perspektywie płci, gdzie w początkach kształtowania się internetu to chłopcy korzystali z niego więcej w celu komunikowania się z innymi, a współcześnie relacja ta wygląda
inaczej. Badania dotyczące tożsamości skupiają się na możliwości badania jej kształtowania i uwzględnienia pewnych specyficznych jej aspektów. Wnioski z badań poświęconych
samoocenie są niekonkluzywne i w głównej mierze korelacyjne, przez to konieczne jest
dalsze prowadzenie badań w tym obszarze.
Słowa kluczowe: cyberpsychologia, tożsamość, samoocena, media społecznościowe,
adolescenci, młodzi dorośli
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Wstęp
Media społecznościowe wymagają od użytkownika pełnej ekspresji związanej z własną osobą. Jest to w pewien sposób wpisane w ich założenia. Nie chodzi tylko o publikowanie treści pod własnym imieniem i nazwiskiem, dzięki którym inni użytkownicy
i/lub znajomi offline mogą nas zlokalizować, ale też o przedstawianie swoich zainteresowań, najlepszych momentów z życia, liczby znajomych, którzy stają się wyznacznikiem popularności, swoich przemyśleń i komentarzy dotyczących innych osób. W ten
sposób wszelkie dane na nasz temat stają się produktem, który można sprzedać, ale
jest to konieczne, aby móc funkcjonować w tej cyfrowej rzeczywistości, której stałym
elementem są właśnie social media1.
Ich istotność we współczesnym świecie widać również w zainteresowaniach nauk
społecznych. Jedną z nich jest cyberpsychologia, będąca nauką z pogranicza psychologii i nowych mediów, która zajmuje się badaniem relacji między człowiekiem a jego
obcowaniem z przestrzenią internetową, sferą komunikacji na odległość poprzez użycie internetu, wpływu gier wideo i kultury graczy na funkcjonowanie człowieka i wielu innych obszarów2. W prezentowanej pracy zostaną przedstawione wybrane wnioski i zarys badań nad relacją między użytkownikiem a portalami społecznościowymi,
jej psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje dla adolescentów i młodych dorosłych. Kryteria wiekowe (odpowiednio od 10. do 20.–23. roku życia oraz od 20.–23.
do 35.–40. roku życia) przyjęto za Obuchowską3 i Gurbą4.
Skupiono się na trzech głównych obszarach: wieku i płci, budowaniu poczucia
tożsamości oraz samoocenie. Sfery te stają się szczególnie znaczące w okresie dorastania i wczesnej dorosłości. Są też ze sobą wzajemnie powiązane. Fragment poświęcony
wiekowi i płci ma na celu zobrazowanie, że to właśnie adolescenci oraz młodzi dorośli
są głównymi użytkownikami mediów społecznościowych. Budowanie poczucia własnej tożsamości jest zadaniem rozwojowym stojącym przed adolescentem i młodym
dorosłym, a jego realizacja może wpływać na poziom samooceny.

Zob M. Walrave, S. Utz, A.P. Schouten, W. Heirman, Editorial: The state of online self-disclosure in an era of commodified privacy, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on
Cyberspace” 2016, No. 10(1).
2
Zob. A. Ogonowska, Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura” 2018, nr 10(4); A. Ogonowska, Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii. Nowe perspektywy badania mediów i ich
użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki
Specjalnej” 2018, nr 23; J. Pluta, Psychologiczne badania nad mediami – droga do powstania nowej
dyscypliny, „Media i Społeczeństwo” 2019, nr 11.
3
I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2007.
4
E. Gurba, Wczesna dorosłość, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2007.
1
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Korzystanie z mediów społecznościowych, a wiek i płeć
Badania skoncentrowane na psychologicznych korzyściach dla użytkowników mediów społecznościowych podkreślały możliwość komunikowania się i utrzymywania
kontaktu z rówieśnikami. Jest to jeden z głównych motywów osób korzystających
z social media. W badaniach Barker5 istotnym czynnikiem, który miał na to wpływ,
było zadowolenie z grupy, która akceptowała badanego jako swojego członka. Osoby,
które negatywnie oceniały swoich rówieśników i nie czuły się częścią grupy, poszukiwały w mediach społecznościowych osób spoza niej. W przypadku badanych, którzy
cieszyli się z bycia jej członkiem, zależność ta była odwrotna. Płeć stanowiła zmienną różnicującą. Kobiety czerpały większą satysfakcję ze spędzania czasu w social
mediach i przeznaczały na to generalnie więcej czasu niż mężczyźni. Znaczna część
adolescentów zakłada konto w mediach społecznościowych ze względu na potrzeby
socjalizacyjne, ale to dla dziewcząt aspekt wizualnego przedstawiania siebie, użytej
formy artystycznej i estetyki zdjęcia profilowego były ważniejsze niż dla chłopców6.
Różne aspekty i modalności w komunikacji mogą mieć znaczący wpływ na jakość
relacji pomiędzy przyjaciółmi komunikującymi się poprzez internet7. Zależność ta
może stanowić wytłumaczenie wspomnianej różnicy między płciami.
Z badań Joinera i jego zespołu8 wynika, że istnieje znacząca różnica między
użytkownikami internetu urodzonymi po 1980 i po 1993 roku. Ci drudzy mieli bardziej pozytywny stosunek do internetu, dużo bardziej się z nim identyfikowali oraz
przejawiali mniej niepokoju (anxiety) związanego z użytkowaniem internetu. Sitko-Dominik9 zaobserwowała podobną zależność – młodsze roczniki (18–23 lata) częściej niż starsze (24–35 lat) były bardziej obecne internetowo, miały więcej znajomych
i częściej korzystały z Facebooka w celach towarzyskich, zaspokajając w ten sposób
potrzebę afiliacji10. Starszym badanym Facebook służył w głównej mierze do zyskiwania popularności, romantycznych związków oraz do gier.
5
V. Barker, Older adolescents’ motivations for social network use: the influence of gender, group
identity, and collective self-esteem, “CyberPsychology & Behavior” 2009, No. 12(2).
6
A. Siibak, Constructing the Self through the Photo selection – Visual Impression Management
on Social Networking Websites, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace”
2009, No. 3(1).
7
Zob. L.E. Sherman, M. Michikyan, P.M. Greenfield, The effects of text, audio, video, and in-person communication on bonding between friends, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2013, No. 7(2).
8
R. Joiner, J. Gavin, M. Brosnan, J. Cromby, H. Gregory, J. Guiller, P. Maras, A. Moon, Comparing First and Second Generation Digital Natives’ Internet Use, Internet Anxiety, and Internet Identification, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2013, No. 16(7).
9
M. Sitko-Dominik, Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych, „Polskie Forum Psychologiczne” 2020, nr 25(2).
10
Z. Wang, J.M. Tchernev, T. Solloway, A dynamic longitudinal examination of social media use,
needs, and gratifications among college students, “Computers in Human Behavior” 2012, No. 28(5),
cyt. za: M. Sitko-Dominik, dz. cyt.
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Potoczny wniosek, że to dziewczęta korzystają częściej z mediów społecznościowych wydaje się dzisiaj dla wielu osób naturalny, jednak dane uzyskane na przestrzeni
ostatnich dwóch dekad pokazują znaczącą dynamikę tego procesu. Z badań Joinera
i współpracowników11 wynika, że dziewczęta nie były chętne do korzystania z internetowych metod komunikacji. Jednocześnie chłopcy, którzy budowali swoją tożsamość wokół internetu, byli nazywani pejoratywnie geekami12 lub nerdami. Na przestrzeni kilku lat zależność ta uległa znacznej zmianie, ponieważ w 2012 roku13 kobiety
przejawiały dużo większe zainteresowanie aspektem komunikacyjnym w internecie
i korzystały więcej z mediów społecznościowych niż mężczyźni.

Kształtowanie i prezentowanie tożsamości
w przestrzeni internetowej
Psychologiczne korzyści, które niosą ze sobą wirtualne znajomości, zostały zaobserwowane na długo przed pojawieniem się mediów społecznościowych w takiej postaci,
w jakiej znamy je dzisiaj. Thomas14 obserwował i badał interakcje dzieci korzystających ze specjalnego czatu internetowego, w którym każdy mógł stworzyć własnego
awatara, czyli swoją wykreowaną, cyfrową reprezentację. Z jego obserwacji wynika, że dzieci i nastolatki (w wieku od 8 do 16 lat) w sposób spontaniczny wchodziły
w rolę nauczyciela, odpowiadając na zadawane przez innych pytania lub próbowały
rozwiązać wspólnie dany problem przy braku wyraźnej roli eksperta u jednego z nich.
W wywiadach podkreślały, że łatwiej jest im nawiązać relacje z obcą osobą w internecie, ponieważ nie jest to dla nich tak straszne jak w prawdziwym życiu. Istotna
z punktu widzenia rozważań tej pracy była też kwestia tożsamości – dzieci dowolnie
mogły ją kreować, wybierać i odrzucać, będąc na przykład kimś bardziej asertywnym
w zależności od tego, w jakiej grupie się aktualnie znajdowały.
Korzystanie z mediów społecznościowych jest dla adolescenta możliwością spełnienia potrzeb związanych z kreowaniem tożsamości. Jest to możliwe w dużej mierze poprzez publikowanie tak zwanych selfie, czyli zdjęć przedstawiających własną twarz lub
siebie w odbiciu lustra. Ujęcie psychospołeczne zakłada, że na tym etapie rozwoju u ado11
R. Joiner, J. Gavin, M. Brosnan, C. Crook, J. Duffield, A. Durndell, J. Guiller, P. Maras,
A.J. Scott, Internet identification and future internet use, “CyberPsychology & Behavior” 2006,
No. 9(4).
12
G. Valentine, S. Holloway, “Technophobia”: parents and children’s fears about information and
communication technologies and the transformation of culture and society, [w:] I. Hutchby, J. Moran-Ellis (red.), Children, technology and culture: the impacts of technologies in children’s everyday lives,
Routledge, Londyn 2001.
13
R. Joiner, J. Gavin, M. Brosnan, J. Cromby, H. Gregory, J. Guiller, P. Maras, A. Moon, Gender,
Internet Experience, Internet Identification, and Internet Anxiety: A Ten-Year Followup, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2012, No. 15(7).
14
A. Thomas, Textual constructions of children’s online identities, “CyberPsychology & Behavior” 2000, No. 3(4).
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lescenta dochodzi do eksplorowania, szukania znaczeń i wyjaśnień dla własnego poczucia tożsamości. Percepcja związana z postrzeganiem i ocenianiem na przykład własnego
ciała jest bardzo krucha i niepewna. Jednego dnia można je oceniać jako zadowalające,
następnego – nie móc na nie patrzeć w lustrze. Ta kruchość i niepewność jest naturalnym
elementem tego okresu rozwoju, co przejawia się między innymi w częstych zmianach,
czasami radykalnych, dotyczących własnego wyglądu lub wyznawanych poglądów15.
Steijn16 porównał, bazując na podejściu rozwojowym związanym z potrzebą budowania tożsamości i sieci relacji społecznych, trzy grupy użytkowników mediów
społecznościowych: adolescentów, młodych dorosłych oraz dorosłych. Założył, że
przestrzeń internetowa jest innym rodzajem środowiska, w którym można obserwować poznane już zależności dotyczące potrzeby kontaktów społecznych u nastolatków
oraz dynamiki tworzenia przez nich własnej tożsamości. Wnioski okazały się spójne
z przytoczonymi przez niego koncepcjami – adolescenci mieli więcej internetowych
znajomych oraz częściej dodawali nieznane osoby do tego grona. Młodzi dorośli prezentowali dużo mniej informacji publicznie, skupieni byli na podtrzymywaniu już
posiadanych znajomości i częściej konfigurowali ustawienia prywatności swojego
konta w porównaniu z pozostałymi grupami.
Przez możliwość kontroli tego, jak ma wyglądać nasza internetowa tożsamość,
istnieje ryzyko pokusy przedstawienia siebie w nieprawdziwym świetle, budowania
sztucznej reprezentacji siebie w przestrzeni internetowej17. Nie znaczy to jednak, że
jedynym motywem, stojącym za takim sposobem prezentacji jest chęć przypisania
sobie pewnych atrybutów, których w rzeczywistości nie posiadamy. Autoprezentacja
dokonana w sieci może być oderwana od rzeczywistej cielesności, statusu społecznego, posiadanych dóbr18. Dla osób ukrywających przed otoczeniem pewne cechy lub
zachowania, które mogą narazić je na ostracyzm (na przykład fetysze seksualne, afiliacje ze skrajnymi grupami politycznymi), internet stanowi możliwość zaakceptowania, przez siebie, tych cech dzięki przyjmowaniu do grona internetowych znajomych
osób, które współdzielą te cechy. Stanowi to dla nich źródło akceptacji dla własnych
poglądów i przymiotów19. Kreowanie swojej tożsamości w internecie może być formą
I. Obuchowska, dz. cyt.
W.M. Steijn, A developmental perspective regarding the behaviour of adolescents, young adults,
and adults on social network sites, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2014, No. 8(2).
17
O. Gil-Or, Y. Levi-Belz, O. Turel, The “Facebook-self ”: characteristics and psychological predictors of false self-presentation on Facebook, “Frontiers in Psychology” 2016, No. 6.
18
M. Trusewicz-Pasikowska, Tożsamość wirtualna – droga do wyzwolenia czy zniewolenia?,
[w:] A. Kampka, K. Masłowska, A. Pawłowska (red.), Co nas wyzwala, co nas zniewala? Młodzi
o wolności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.
19
K.Y.A. McKenna, J.A. Bargh, Coming out in the age of the Internet: Identity “demarginalization” through virtual group participation, “Journal of Personality and Social Psychology” 1998,
No. 75(3), cyt. za: K.Y.A. McKenna, A. Green, P. Smith, Demarginalizing the sexual self, “Journal of
Sex Research” 2001, No. 38(4).
15
16
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autoprezentacji, która przybiera czasami paradoksalne formy, takie jak zamieszczanie jako zdjęcia profilowego fotografii zwierzęcia, rośliny czy postaci z serialu. Ma to
być forma budowania dystansu, ale dobór tych postaci i rzeczy nie jest przypadkowy
i może komunikować coś osobie oglądającej ten profil. Częste zamieszczanie powtarzających się elementów, na przykład zdjęć ze zwierzętami, może być też formą sprawiania pozoru i chęci pokazania się jako osoby wrażliwej. Nie bez znaczenia jest też
rodzaj medium społecznego – w przypadku blogów oczekuje się raczej przedstawienia siebie w formie jak najbardziej autentycznej, natomiast w portalach społecznościowych użytkownicy czują, że potrzebują zaprezentować się z jak najlepszej strony20.
Kształtowanie się tożsamości pozostaje od dekad w centrum zainteresowania badaczy reprezentujących różne nauki społeczne21. Wydaje się, że naturalnym kierunkiem rozwoju tej problematyki jest badanie relacji między korzystaniem z mediów
społecznościowych a procesami składającymi się na budowanie poczucia własnej tożsamości przez adolescentów i młodych dorosłych. Noon22, opierając się na trójczynnikowym modelu rozwoju tożsamości23, spróbował przyjrzeć się tej relacji. Model, który
stanowił teoretyczne zaplecze badania, zakłada, że tożsamość jest kształtowana i modyfikowana przez wzajemnie powiązane trzy procesy: zaangażowanie (commitment),
dogłębną eksplorację (in-depth exploration) oraz rewizję zaangażowania (reconsideration of commitment). Zaangażowanie jest tu rozumiane jako trwanie w wyborach,
które osoba podejmuje w różnych sferach życia, będące źródłem jej pewności siebie.
W przypadku kiedy dokonane wybory przestają być źródłem pewności siebie, pojawia
się niepewność i poczucie niewłaściwej alokacji zasobów i własnego potencjału. Dochodzi wtedy do ich porzucenia i dalszego poszukiwania. Autor przeprowadził badanie z użyciem aplikacji Instagram, która stanowi źródło porównań społecznych wśród
adolescentów – co w myśl trójczynnikowego modelu rozwoju tożsamości może proM. Gliniecka, Profil na Facebooku – awatar, wirtualna maska czy obraz siebie? O konstruowaniu tożsamości internetowej, „Zarządzanie Mediami” 2017, nr 5(2).
21
Zob. E.J. Marcia, Development and validation of ego-identity status, “Journal of Personality
and Social Psychology” 1960, No. 3(5); E.J. Marcia, Identity in Adolescent, [w:] J. Adelson (red.),
Handbook of Adolescent Psychology, Wiley, Nowy Jork 1980; E.J. Marcia, Identity and Psychosocial
Development in Adulthood, “Identity: An International Journal of Theory and Research” 2002,
No. 2(1); E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004; K. Luyckx,
B. Soenens, D.M. Berzonsky, I. Smits, L. Goossens, M. Vansteenkiste, Information-oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: the moderating role of autonomy, self-reflection,
and self-rumination, “Personality and Individual Differences” 2007, No. 43; K. Jespersen, J. Kroger,
M. Martinussen, Identity status and ego development: a meta-analysis, “Identity: An International
Journal of Theory and Research” 2013, No. 13.
22
E.J. Noon, Compare and despair or compare and explore? Instagram social comparisons of
ability and opinion predict adolescent identity development, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2020, No. 14(2).
23
E. Crocetti, M. Rubini, W.H.J. Meesus, Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model, “Journal of Adolescence” 2008, No. 31(2), cyt. za: tamże.
20
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wadzić do zmian eksploracyjnych dotyczących tożsamości. Wyniki badania sugerują,
że porównywanie własnych zdolności i posiadanych opinii może mieć istotny wpływ
na rozwój tożsamości adolescenta. Nastoletni chłopcy biorący udział w badaniu byli
mniej narażeni na negatywne skutki porównań społecznych dotyczących posiadanych
zdolności na Instagramie. Wniosek ten autor opiera na negatywnej korelacji między
porównaniem społecznym a czynnikiem rewizji zaangażowania, co może być rozumiane jako utwierdzenie we własnych wyborach. Jednak zależność ta dotyczyła osób,
które generalnie nie posiadały jasno wyklarowanej tożsamości. Noon teoretyzuje, że
w przypadku nastolatków, którzy mają silne poczucie tego, kim są, jakie wartości są dla
nich ważne i czego ich zdaniem oczekuje od nich społeczeństwo, mogą być bardziej
wrażliwi na wyłapywanie subiektywnych niedoskonałości. Nie bez znaczenia pozostaje
również to, do kogo porównują siebie w mediach społecznościowych.
Innym, równie istotnym czynnikiem, który wpływa na prezentowanie siebie przez
użytkowników mediów społecznościowych, jest legitymowanie lub potępianie pewnych zachowań przez dyskurs panujący w nastoletnich grupach. Mascheroni, Vincent
i Jimenez24 przeprowadzili serię wywiadów z nastolatkami (11–16 lat) pochodzącymi z trzech różnych krajów (Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania) na temat zdjęć
publikowanych na Facebooku. Z ich badania wynika, że wśród nastolatków panują
podwójne standardy dotyczące sfery seksualnej ze względu na płeć. Dziewczęta odczuwają silniejszą presję związaną z podkreślaniem swojej atrakcyjności, a ich dwuznaczne pozy, prezentowane na zdjęciach, mają być potwierdzeniem stereotypowych
zachowań, które spotykają się z akceptacją ze strony rówieśników. Chłopcy oceniali
bardzo krytycznie takie zdjęcia, uznając je za tanie próby zdobycia popularności lub
bycia „pewnym rodzajem dziewczyny”, sugerując seksualną swobodę tych dziewcząt.
Powyższe wnioski łączą się z koncepcją samooceny, która w okresie dorastania
i poszukiwania tożsamości może być szczególnie narażona na wahania. Relacja między samooceną a korzystaniem z mediów społecznościowych była częstym tematem
badań w tym obszarze.

Korzystanie z mediów społecznościowych a samoocena
Wyniki badań sugerują, że subiektywnie postrzegana własna atrakcyjność fizyczna
ma największy wpływ na globalną samoocenę adolescentów. Zależność ta jest szczególnie istotna w przypadku dziewcząt25. Współcześni nastolatkowie coraz bardziej
24
G. Mascheroni, J. Vincent, E. Jimenez, “Girls are addicted to likes so they post semi-naked selfies”: Peer mediation, normativity and the construction of identity online, “Cyberpsychology: Journal
of Psychosocial Research on Cyberspace” 2015, No. 9(1).
25
T. von Soest, L. Wichstrøm, I.L. Kvalem, The development of global and domain-specific
self-esteem from age 13 to 31, “Journal of Personality and Social Psychology” 2016, No. 110(4);
L. Wichstrøm, T. von Soest, Reciprocal relations between body satisfaction and self-esteem: A large
13-year prospective study of adolescents, “Journal of Adolescence” 2016, No. 47.
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polegają na zdjęciach i filmach zamieszczanych w mediach społecznościowych, które
stają się głównym sposobem autoprezentacji26. Jak już wspomniano, użytkownicy
mediów społecznościowych zdają sobie sprawę z pewnego ogólnie pojętego wymogu przedstawiania siebie korzystnie w internecie. Prezentacja swojego wizerunku, na
przykład poprzez selfie, ma służyć maksymalizacji atrakcyjności27.
Badania na temat relacji między publikowaniem selfie a samooceną są niekonkluzywne. Burrow i Rainone28 przyjrzeli się relacji między otrzymywaniem polubień
pod zdjęciami na portalu Facebook a samooceną. Przeprowadzili w tym celu dwa
badania – pierwsze dotyczyło współwystępowania polubień z samooceną badanego,
drugie zakładało eksperymentalne manipulowanie liczbą polubień na facebookopodobnej stronie pod zdjęciami badanych i mierzenia ich poziomu samooceny. W obu
tych badaniach zanotowano pozytywną korelację między liczbą polubień a wysokością samooceny. Czynnikiem modulującym tę zależność było poczucie celowości
własnego życia. Ci spośród badanych, którzy mieli poczucie, że ich życie ma sens,
nie uzależniali swojej samooceny od liczby polubień. Podobne wnioski uzyskali Gonzales i Hancock29, którzy sugerują, że użytkownicy mediów społecznościowych mają
tendencję do selekcji informacji (głównie tych pozytywnych na swój temat), które
zawierają w swoich profilach, a które po późniejszym przeglądaniu powodują wzrost
ich samooceny.
Zależność między samooceną a korzystaniem z internetu była też celem badania
Śliwaka i współpracowników30. Dotyczyło ono różnych form korzystania z internetu
(między innymi korzystania z portali społecznościowych) oraz samooceny w rozbiciu
na jej składowe: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze,
samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna, witalność, integracja
tożsamości, obronne wzmacnianie samooceny. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 25–55 lat. Uzyskane wyniki nie wykazały zależności między ogólnym poziomem
samooceny a częstotliwością korzystania z sieci, natomiast w przypadku konkretnych
komponentów (zdolności przywódcze, obronne wzmacnianie samooceny i samokontrola) zależność ta była istotna statystycznie. Według autorów wyniki te sugerują, że
osoby poświęcające dużo czasu w ciągu dnia na korzystanie z internetu wyżej oceniają własne zdolności kierowania innymi i mają wyższą potrzebę akceptacji społecznej.
26
T.H.H. Chua, L. Chang, Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teenage girls’ engagement in self-presentation and peer comparison on social media, “Computers in Human Behavior”
2016, No. 55.
27
J.C. Yau, S.M. Reich, “It’s Just a Lot of Work”: Adolescents’ Self-Presentation Norms and Practices on Facebook and Instagram, “Journal of Research on Adolescence” 2018, No. 29(1).
28
L.A. Burrow, N. Rainone, How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive
social media feedback and self-esteem, “Journal of Experimental Social Psychology” 2017, No. 69.
29
A.L. Gonzales, J.T. Hancock, Mirror, Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2011, No. 14(1–2).
30
J. Śliwak, D. Zarosińska, M. Wysocka, J. Partyka, Poziom samooceny u osób korzystających
z różnych form internetu, „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, nr 9(2).
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Wraz ze wzrostem czasu spędzanego w sieci spada samokontrola badanych. Autorzy
zależność tę wyjaśniają specyfiką internetu, który daje każdemu możliwość wyrażania własnych opinii i poglądów, pozwala wyrazić siebie, komentować wypowiedzi innych osób. Czynności te mogą wzmacniać ocenę własnych zdolności przywódczych,
tworząc wrażenie, że wpływa się na sposób myślenia i postępowanie innych. Z drugiej strony osoby z wysoką potrzebą aprobaty społecznej mogą w internecie szukać
różnych form aktywności, które pozwolą im uciec od własnych problemów w celu
poprawy własnej samooceny, co w pewien sposób potwierdziły badania na grupie południowokoreańskich studentek31. Osoby z niższą potrzebą popularności odczuwały
większe korzyści z publikowania selfie – czuły mniejszą dyssatysfakcję z obrazu własnego ciała, co przekładało się na ich wyższą samoocenę. Według autorki osoby posiadające wyższą potrzebę popularności są dużo bardziej wrażliwe i skupione na tym, co
inne osoby piszą na ich temat, przez co efekt nawet pozytywnego feedbacku może nie
mieć aż tak silnego skutku jak u osób, u których te potrzeby są niskie.
Pasywne przeglądanie mediów społecznościowych koreluje z obniżonym dobrostanem – poprzez porównywanie się z innymi użytkownikami, publikowanymi
treściami, zdjęciami lub udziałem w różnych wydarzeniach spada jego subiektywne
poczucie32. W badaniu studentów33 wykazano, że bierne korzystanie z social mediów
współwystępuje z dokonywaniem częstszych porównań społecznych, które z kolei
związane są z FoMO (fear of missing out – strach przed przeoczeniem na przykład
ważnej informacji, wydarzenia społecznego itp.34). Czynniki te stanowiły predyktor
wystąpienia nasilonych symptomów depresji, spadku globalnej samooceny, subiektywnego poczucia własnej atrakcyjności fizycznej oraz poczucia bycia osobą atrakcyjną społecznie. Zależność ta była istotniejsza w przypadku kobiet. Przeglądy badań35
sugerują, że w przypadku dzieci i młodych dorosłych istotną zmienną, która negatywnie wpływa na ich samoocenę i dobrostan jest cyberbullying, czyli prześladowanie
i przemoc w internecie. Drugą zmienną jest depresja facebookowa (Facebook depression). Termin ten w 2011 roku zaproponowali O’Keefe i Clarke-Pearson36 w artykule
31
M. Kim, Instagram selfie-posting and young women’s body dissatisfaction: Investigating the
role of self-esteem and need for popularity, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on
Cyberspace” 2020, No. 14(4).
32
P. Verduyn, O. Ybarra, M. Résibois, J. Jonides, E. Kross, Do Social Network Sites Enhance
or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review, “Social Issues and Policy Review” 2017,
No. 11(1).
33
K. Burnell, M.J. George, J.W. Vollet, S.E. Ehrenreich, M.K. Underwood, Passive social networking site use and well-being: The mediating roles of social comparison and the fear of missing out,
“Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2019, No. 13(3).
34
Zob. B. Classen, J.K. Wood, P. Davies, Social network sites, fear of missing out, and psychosocial correlates, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2020, No. 14(3).
35
Zob. D. Richards, H.P. Caldwell, H. Go, Impact of social media on the health of children
and young people, “Journal of Paediatrics and Child Health” 2015, No. 51.
36
S.G. O’Keefle, K. Clarke-Pearson, The impact of social media on children, adolescents,
and families, “Council on Communications and Media Pediatrics” 2011, No. 127(4).
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na temat wpływu mediów społecznościowych na dzieci, adolescentów i ich rodziny.
Późniejsze badania37 podkreślały jednak, że związek między depresją a mediami społecznościowymi istnieje, ale potrzeba więcej badań w celu określenia charakteru domniemanej przyczynowości.
Występowanie tak różnych stanowisk w tej sprawie komplikuje ich odniesienie
do praktyki, tym bardziej że badania te często były korelacyjne, a przy jakościowym
modelu pomijały zgodność ekologiczną badania – odbywały się w oderwaniu od właściwego środowiska, w którym obserwujemy dany fenomen (na przykład konkretną
aplikację społecznościową). Ogden i Coulthard38 podjęły próbę wypełnienia tej luki
w wiedzy na temat selfie. Bazując na dostępnych badaniach na temat zamieszczania
selfie, otrzymywania za nie polubień (tzw. like’ów) i ich wpływu na samoocenę zaprojektowały eksperyment z użyciem aplikacji społecznościowej Instagram. Badanych
podzielono na trzy grupy, które przez tydzień musiały publikować zdjęcia z możliwością komentowania, publikować zdjęcia bez takiej możliwości oraz powstrzymać się od jakiegokolwiek udostępniania zdjęć. Wnioski zaskoczyły badaczki – nie
odnotowano wpływu na samoocenę ani na nastrój. Było to sprzeczne z tym, na co
wskazywały inne badania39. Zanotowano natomiast wpływ na zadowolenie z wyglądu i zadowolenie z wyglądu twarzy. Te osoby, które przez tydzień nie publikowały
selfie, wykazywały większą satysfakcję z wyglądu w porównaniu z pozostałymi dwiema grupami. I mimo że odnotowano wyższą satysfakcję z wyglądu własnej twarzy
w wariancie publikowania zdjęć, to wzrost ten zanikał po tygodniu. Badaczki podkreślają jednak konieczność dalszego badania tego zjawiska. Zanotowano, co prawda,
w eksperymencie inne zależności niż w większości korelacyjnych badań, ale badana
próba nie była duża (n = 59), co utrudnia uogólnianie wyników. Być może należałoby
również przyjąć perspektywę badań podłużnych.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie pewnego zarysu problemu związanego z badaniami nad psychologicznymi konsekwencjami dla użytkowników mediów społecznościowych. Obserwuje się ciągły wzrost liczby dzieci, młodzieży, ale i dorosłych,
korzystających z nich każdego dnia. Bardzo ważne jest zatem dokładne prześledzenie,
w jaki sposób media te wpływają na funkcjonowanie użytkowników zarówno w przestrzeni internetowej, jak i poza sferą wirtualną.
37
I. Pantic, A. Damjanovic, J. Todorovic, D. Topalovic, D. Bojovic-Jovic, S. Ristic, S. Pantic,
Association between online social networking and depression in high school students: behavioral physiology viewpoint, “Psychiatria Danubina” 2012, No. 24(1).
38
N. Coulthard, J. Ogden, The impact of posting selfies and gaining feedback (‘likes’) on the
psychological wellbeing of 16–25 year olds: an experimental study, “Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” 2018, No. 12(2).
39
A.L. Gonzales, J.T. Hancock, dz. cyt.; L.A. Burrow, N. Rainone, dz. cyt.
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Wiedza na temat wyników przytoczonych badań może pomóc lepiej zrozumieć
ich ważność szczególnie dla adolescentów, których zadaniem rozwojowym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim jestem, oraz nawiązanie szerokiej sieci społecznego
wsparcia i relacji koleżeńskich. Świat wirtualny rządzi się innymi prawami niż świat
rzeczywisty, ale, jak pokazują badania, relacje interpersonalne ze świata rzeczywistego przenikają do świata wirtualnego wraz z potrzebami, które należy zaspokoić na
danym etapie rozwojowym. Mając to na uwadze, powinno się podchodzić w bardziej
konstruktywny sposób do problematyki mediów społecznościowych i widzieć w nich
coś więcej niż tylko sposób spędzania wolnego czasu.
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The use of social media and its impact on the functioning of adolescents
and young adults – an outline of the problem

Abstract: The aim of this paper is to present selected findings and an outline of research
on the relationship between social media and adolescents and young adults. The paper
focuses on three aspects of interest to, among others, cyberpsychology, i.e. the issue of
gender and age differences in the use of social media, their impact on identity formation
and the relationship between the user, social media and self-esteem. The cited studies
show the dynamic of gendered changes in the way of using social media, whereby in the
early days of the formation of the Internet it was boys who used it more to communicate
with others, and today this relationship looks different. Research on identity focuses on
the possibility of studying its formation and taking into account some specific aspects of
it. Conclusions from research on self-esteem are inconclusive and mainly correlational,
thus further research in this area is needed.
Keywords: cyberpsychology, identity, self-esteem, social media, adolescents, young adults
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Nastawienia psychologów i ich wpływ
na cechy tworzonych diagnoz
Streszczenie: Nastawienia psychologów aktywowane podczas diagnozowania pacjentów
nie były do tej pory przedmiotem badań empirycznych. Badane były nastawienia psychoterapeutów wobec danej formy leczenia. Celem przeprowadzonego przeze mnie badania
było sprawdzenie, czy cechy diagnoz zależą od aktywacji nastawienia – kategorialnego lub
narracyjnego – w jakim znajdowali się badani psycholodzy.
Nastawienia kategorialne i narracyjne badanych psychologów aktywowano za pomocą
zadań poznawczych, a cechy formułowanych przez nich diagnoz zostały zbadane przy
użyciu metody studium przypadku – symulacji.
Badani psycholodzy pod wpływem aktywacji narracyjnego nastawienia uwzględnili większą
liczbę przesłanek diagnostycznych przy uzasadnianiu sformułowanych hipotez niż badani
w warunkach eksperymentalnych, w których aktywowano kategorialne nastawienie. Jest to
możliwe dzięki temu, że aktywacja nastawienia narracyjnego osłabia stereotypowe myślenie. Wykazano różnice w zakresie liczby hipotez o charakterze nozologicznym formułowanych przez badanych pod wpływem aktywacji nastawienia kategorialnego i narracyjnego.
Słowa kluczowe: diagnoza psychologiczna, nastawienie

Wstęp
Nastawienia psychologów wobec diagnozowanych pacjentów nie były do tej pory
przedmiotem badań empirycznych. Tina Zadravec, Onja Grad i Gregor Socan wskazali na postawy odrzucenia i brak wiedzy naukowej jako przyczynę braku efektywności terapii1.
*
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Á. Barth, Z. Demetrovics, G. Bognár, Knowledge of and attitudes toward drug addicts and their
treatment among psychiatrists, “Mentálhigiéné és Pszichoszomatika” 2007, Vol. 8(3).
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Murawiec, Jabłoński, Sosnowska, Datka i Moraczewska badali nastawienia 36 psychoterapeutów do leczenia i zidentyfikowali pozytywne nastawienia do łączenia psychoterapii pacjentów z farmakoterapią oraz negatywne – do określonych kategorii pacjentów. Z analizy wynika, że leczenie farmakologiczne i relacja terapeutyczna zależeć
może od nastawienia terapeutów do określonych psychoterapii2. Nie zbadano do tej
pory nastawień psychologów aktywowanych w czasie diagnozowania pacjentów.
Do problematyki roli nastawienia w diagnozie psychologicznej nawiązują badania Efrona i Rabinowitz, którzy wykazali zawodność procesów poznawczych, biorących udział w powstawaniu błędów diagnostycznych i niewłaściwych diagnoz.
Diagnoza psychologiczna jest wynikiem przetwarzania danych diagnostycznych.
W związku z tym jest obarczona błędami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania
poznawczego i wpływem kontekstu społecznego, w którym znajdują się psycholog
i jego emocje.

Poznawcze czynniki kształtujące cechy
diagnoz formułowanych przez psychologów:
od nastawienia do stereotypowego postrzegania pacjentów
Jeżeli badana osoba jest oceniana i klasyfikowana do różnych kategorii, pojawia się
kontrast3.
Pod wpływem nasilenia potrzeby domknięcia poznawczego powstają strategie
diagnostyczne o charakterze sztywnych zachowań na poziomie procesu poszukiwania i przetwarzania danych. Potrzeba ta służy redukcji poznawczej niepewności przy
pomocy schematów poznawczych i stereotypów4.
Przez nastawienie rozumie się schematyczne podejście do problemu w taki sposób, w jaki jest on reprezentowany w umyśle przez pryzmat procedury, za pomocą
której poszukuje się rozwiązań5. Nastawienie może utrudniać lub ułatwiać wykonanie
zadania.
Nastawienie stanowi gotowość do reagowania w pewnych sytuacjach, a niereagowania w innych. Oznacza ono przygotowanie do odbioru pewnych określonych
bodźców. Nastawienie przejawia się w gotowości dostrzegania pewnych elementów
S. Murawiec, M. Jabłoński, K. Sosnowska, W. Datka, A. Król-Kuczkowska, R. Moraczewska,
Nastawienia psychoterapeutek do leczenia farmakologicznego w trakcie prowadzenia psychoterapii –
badanie pilotażowe w wielkomiejskim ośrodku psychiatryczno-psychoterapeutycznym, „Psychiatria”
2015, nr 3(12).
3
B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2002.
4
M. Kossowska, Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia, „Przegląd Psychologiczny” 2003, nr 4(46), s. 12–13.
5
E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
2
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otaczającego świata i pomijaniu innych. W odróżnieniu od postawy nastawienie cechuje aspekt gotowości do reagowania, a nie emocjonalno-uczuciowe ustosunkowanie do obiektu. Postawy zawierają większą liczbę elementów słabo uświadomionych6.
Do zniekształcania informacji i do kształtowania cech diagnoz może się przyczyniać również stereotypizacja. Według Antczak i Trzebińskiego wizja osoby badanej
konstruowana jest przez przypisanie jej do określonej kategorii społecznej i przypisanie jej atrybutów przynależnych dla określonej kategorii7.
Aby mówić o stereotypizacji, trzeba wyodrębnić kategorie w sposób podzielany
społecznie i podtrzymywany społecznie w ramach danej grupy. Stereotypizacja polega na spostrzeganiu osoby jako przedstawiciela określonej kategorii i przypisywaniu
jej atrybutów przynależnych tej kategorii. Dostrzeżenie historii życia pacjenta może
pozwolić psychologowi na ocenę pacjenta w szerszym kontekście niż w sytuacji, gdy
się nie uwzględnia tego kontekstu.
Aktywizacja nastawienia narracyjnego zwiększa udział treści odnoszących się do
motywów poznawanej osoby, przy jednoczesnym osłabieniu roli stereotypów8.
Trzebiński i Antczak9 wykorzystali koncepcję przetwarzania informacji Brunera,
zgodnie z którą ludzie przetwarzają informacje w sposób narracyjny, kategorialny
i paradygmatyczny. Wyodrębnili analogicznie trzy sposoby konstruowania wizji danej osoby10. Psycholog może przetwarzać rzeczywistość na dwa sposoby: w sposób
kategorialny i narracyjny. Kategorialne przetwarzanie danych obejmuje racjonalne
i złożone rozumowanie oraz bezrefleksyjne i sztywne stosowanie kategorii społecznych. W procesie rozumienia drugiej osoby takie przetwarzanie informacji może
prowadzić na przykład do stereotypizacji i uprzedzenia w postrzeganiu drugiej osoby, w podejmowaniu decyzji11. To przetwarzanie umożliwia ludziom nieustanne kategoryzowanie obiektów fizycznych, symbolicznych, wyobrażonych, społecznych,
w szczególności ludzi. Podstawą kategoryzacji jest tworzenie poznawczej reprezentacji pewnego zbioru obiektów przy pomocy etykiety werbalnej upraszczającej komunikowanie.
,,Nastawienie narracyjne służy rozumieniu i zapamiętywaniu rzeczywistości,
głównie złożonej z rozciągniętych w czasie faktów. Jest to możliwe dzięki interpretacji za pomocą procedur zawartych w schematach narracyjnych. Narracyjne rozumienie oznacza sposób rozumienia świata przez ludzi poprzez dostrzeganie historii
W. Kozłowski, Nastawienie, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja
Innowacja, Warszawa 1993, s. 615.
7
E. Antczak, J. Trzebiński, Osobista historia i stereotyp jako dwa konteksty poznawania drugiej
osoby, [w:] E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski (red.), Wokół psychomanipulacji, Académica,
Warszawa 2006.
8
Tamże, s. 33–38.
9
Tamże, s. 33.
10
J. Bruner, Actual minds, possible worlds, Harvard University Press, Cambridge 1986; J. Bruner, The narrative construction of reality, “Critical Inquiry” 1991, Vol. 18, No. 1.
11
E. Antczak, J. Trzebiński, dz. cyt., s. 33–38.
6

60

Paulina Grenda

w obserwowanych wydarzeniach12 i uwzględnienie kontekstu w analizowaniu rzeczywistości. Rozumienie narracyjne może być konstruowane również na bazie ogólniejszych niespecyficznych dla przedmiotu interpretacji struktur wiedzy. Nastawienie
to jest w małym stopniu oparte na schematach. Nastawienie narracyjne składa się
z czterech komponentów schematów. Przede wszystkim kształtuje bohaterów historii
dziejących się w danej sferze. Ponadto modeluje ich wartości – pozytywne i negatywne dla bohaterów stany tej sfery. Kształtuje on również ogół głównych intencji tych
bohaterów. Nastawienie narracyjne modeluje także możliwe komplikacje czekające
bohaterów w momencie realizacji intencji i planów. Dotyczy ponadto uwarunkowań
i szans przezwyciężenia trudności i realizacji intencji. Te komponenty tworzą poznawcze przesłanki możliwych wątków historii dziejących się w ramach danej sfery
życia jednostki13.
Schematyzacja może przyczyniać się do tego, że w problemach rutynowych eksperci wykazują małą elastyczność, bezrefleksyjność, a więc sprzyja automatyzacji14.
Badani w omawianym eksperymencie Antczak i Trzebińskiego wykonywali zadania poznawcze, aktywizując nastawienia i zadania diagnostyczne. Aktywacja nastawienia kategorialnego lub narracyjnego spowodowała, że badani zdiagnozowali
przypadek przedstawiony w studium przypadku (studium przypadku – symulacja)
w inny sposób, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie przesłanek diagnostycznych,
na których respondenci opierali swoje wnioski. Badani psychologowie w kategorialnym nastawieniu sformułowali diagnozy oparte na mniejszej liczbie przesłanek
diagnostycznych niż psycholodzy w stanie doświadczalnym, w którym podniesiono
postawę narracyjną.
Celem prezentowanego badania była ocena porównawcza cech diagnoz formułowanych przez psychologów zatrudnionych w różnych instytucjach i prowadzących
gabinety poddanych wpływowi aktywacji nastawienia kategorialnego i narracyjnego.
Te cechy mogą prowadzić do zniekształcenia choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych i ujawnienia różnych charakterystyk diagnoz. Dążono ponadto do sprawdzenia teoretycznego modelu zależności cech diagnostycznych formułowanych przez
psychologów od aktywacji nastawienia kategorialnego lub narracyjnego.
Diagnoza psychologiczna powstaje w wyniku przetwarzania danych diagnostycznych. Jej treść i forma zależą od kontekstu społecznego, w jakim znajduje się psycholog15.
Zgodnie z ustaleniami Antczak i Trzebińskiego16 opartymi na założeniach koncepcji Brunera17 aktywizacja nastawienia narracyjnego powinna osłabić stereotypowe
12
J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
13
E. Antczak, J. Trzebiński, dz. cyt., s. 33–38.
14
M. Feltovitch, P.E. Johnson, J.H. Moller, D.B. Swabson, 1982, cyt. za: E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, dz. cyt., s. 171.
15
Tamże, s. 171.
16
E. Antczak, J. Trzebiński, dz. cyt., s. 33–38.
17
J. Bruner, Actual minds…, dz. cyt.; J. Bruner, The narrative construction…, dz. cyt.
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myślenie i sprzyjać postrzeganiu osoby mającej swój kontekst społeczny, a nie aktywować postawę kategorialną sprzyjającą stereotypowemu myśleniu i ignorowaniu
kontekstu społecznego w postrzeganiu osoby.
Wymaga to redefiniowania problemu jako nowego, co może prowadzić do wytworzenia nowego schematu. Automatycznemu podejmowaniu decyzji sprzyja rutynowe wykonywanie zadań, a temu duży staż pracy18.
Z aktywacją nastawienia kategorialnego wiąże się sztywność myślenia. Choć nie
badałam sztywności poznawczej psychologów, to można związki między tymi kategoriami przeanalizować teoretycznie. Przypuszczać można, że brak aktywacji nastawienia narracyjnego może zwiększać sztywność myślenia19. Sztywność myślenia powinna powodować, że badani będą formułować mniej hipotez. Jednak wyniki badań nie
potwierdziły, że pod wpływem wykonania zadania poznawczego aktywującego nastawienie kategorialne badani formułowali mniejszą liczbę hipotez niż pod wpływem
aktywacji nastawienia narracyjnego. Sztywność wynikać może z tego, że psycholodzy
mogą mieć trudności z przywoływaniem z pamięci mało istotnych z punktu widzenia
określonego problemu danych, pomimo że pacjent mówił o nich. Bowiem aktywizowane pod wpływem wzbudzenia nastawienia kategorialnego schematy kształtują
procesy pamięciowe. Wzbudzenie nastawienia narracyjnego, które powinno osłabić
sztywne myślenie, nie spowodowało, iż badani formułowali więcej nowych hipotez
niż ci, u których wzbudzono nastawienie kategorialne.
Osłabienie sztywności poznawczej powinno spowodować również, że badani
będą w większym zakresie uwzględniać kontekst społeczny, diagnozując pacjenta.
Wbrew temu, co można było przewidywać zgodnie z podstawowym błędem atrybucji
badani w warunku eksperymentalnym, w którym aktywowano nastawienie narracyjne, nie dostrzegali częściej kontekstu społecznego niż badani w warunku, w którym
wzbudzano nastawienie kategorialne, i nie uwzględniali czynników sytuacyjnych20.

Procedura badań Trzebińskiego i Antczak
Podstawą opracowania metodologii omawianego w artykule eksperymentu była procedura badawcza oparta na schemacie badania Trzebińskiego i Antczak, którzy zbadali 62 uczniów klas II i III warszawskich liceów metodą indywidualnego badania
komputerowego z zastosowaniem programu inquisit pozwalającego na pomiar czasów reakcji. Na wstępie poinformowano badanych, że będą uczestniczyć w dwóch
badaniach – nastąpią dwie fazy eksperymentu. Osoby badane przydzielano losowo
Tamże, s. 171.
K. Piber-Dąbrowska, G. Sędak, Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki, „Psychologia Społeczna” 2006, nr 2(02).
20
P. Grenda, Cechy diagnoz psychologicznych sformułowane przez psychologów w kontekście kategorii a narracja, Praca magisterska pod kierunkiem dr Anny Słysz, Instytut Psychologii Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 96–97.
18
19
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do jednego z trzech warunków eksperymentalnych. Miały one wykonać zadanie poprzedzające, które miało zaktywizować nastawienie narracyjne, a następnie – zadanie neutralne narracyjnie lub przejść od razu do drugiej fazy. Nastawienie narracyjne
aktywowano w ten sposób, że badani konstruowali historie do prezentowanych obrazków. Natomiast nastawienie kategorialne aktywizowane było poprzez kategoryzowanie zawodów o podanych nazwach wraz z utworzoną przez siebie definicją kategorii (czynność neutralna). W następnym etapie analizowano sposób, w jaki badani
wnioskowali na temat drugiej osoby. Na podstawie opisu autentycznej osoby badanej testami psychologicznymi badany miał zapoznawać się z charakterystyką postaci
bodźcowej pojawiającej się na ekranie monitora, z cechami jej charakteru21.
Każdemu badanemu prezentowano jedną z sześciu postaci. Mieli oni także wybrać dziesięć spośród pięćdziesięciu cech, których nazwy mieli podane. Następnie
badano, jak zróżnicowanie tła wpływa na poziom stereotypowości utworzonej przez
badanego wizji postaci i treść tej wizji. Badanemu prezentowano jedną z trzech wersji
danych o cechach osobowości postaci bodźcowej: 1) zgodnych z treścią stereotypu
policjanta, 2) niezgodnych z treścią stereotypu policjanta, 3) obojętnych wobec treści
stereotypu22.

Materiał i metody
W badaniu posłużyłam się specjalnie skonstruowanym do badania psychologów arkuszem analizy przypadku – symulacji. Arkusz zawierał opis rozmowy psychologa z pacjentem i zadanie sformułowania hipotez diagnostycznych po dodaniu kolejnych informacji dotyczących pacjenta oraz ankietę na temat cech społeczno-demograficznych
pacjenta. W kolejnym etapie badani mieli za zadanie zweryfikować własne hipotezy
po podaniu najpierw informacji sugerujących dobre przystosowanie społeczne pacjenta, a następnie – danych przemawiających za problemami pacjenta w zakresie przystosowania. Przygotowano arkusz zadania poznawczego w dwóch wersjach
w celu podawania go badanym przed wykonaniem zadania diagnostycznego. W każdym zadaniu zawarte było polecenie oszacowania wartości procentowej pewności
formułowanych hipotez.
Metoda opiera się na autentycznym opisie przypadku. Zmienione zostały dane,
w tym społeczno-demograficzne, aby niemożliwa była identyfikacja opisanej osoby.
Opisana osoba nie została formalnie zdiagnozowana.
Badanie zawierało zestaw składający się z dwóch metod: analizy przypadku – symulacji i ankiety. Zadanie badanych sprowadzało się do wykonania zadania poznawczego i sformułowania hipotez diagnostycznych dotyczących omawianego w studium
pacjenta po podaniu określonych danych pacjenta. Mieli oni także udzielić odpowiedzi
21
22

E. Antczak, J. Trzebiński, dz. cyt., s. 33–37.
Tamże, s. 33–37.
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na pytania dotyczące osoby badanej. Badani psycholodzy zostali też zbadani arkuszem
zadania poznawczego i diagnostycznego oraz ankietą zawierającą pytania na temat
społeczno-demograficznych charakterystyk badanych. Wykorzystano dwie wersje zadań poznawczych – grupowanie zaburzeń psychicznych i pisanie historii danej osoby – aktywizujących dwa odmienne nastawienia. Narzędzia te zostały skonstruowane
przeze mnie w celu przeprowadzenia badania w ramach pracy magisterskiej.
W cytowanych badaniach wykorzystano eksperyment z przydziałem celowym.
Materiał badawczy zebrano za pomocą eksperymentu na grupie 20 psychologów,
zatrudnionych w Olsztynie i okolicach Olsztyna w formie indywidualnych spotkań.
Kryterium wyboru do badania był staż pracy – co najmniej pięć lat. Badani byli dobierani w taki sposób, aby w próbie była równa liczba osób pod względem pewnych
cech, na przykład płci.

Zmienne
W badaniu wyodrębniono następujący zestaw zmiennych: 1) zmienną zależną główną: cechy diagnoz formułowanych przez psychologów, 2) zmienną zależną uboczną:
błędy poznawcze popełniane przez psychologów, 3) zmienną niezależną główną: nastawienia kategorialne, narracyjne, 4) zmienne niezależne uboczne: główne podejście
psychoterapeutyczne, staż pracy, wiek badanych.
Nastawienia badanych psychologów były badane za pomocą eksperymentu.
Do grupy eksperymentalnej psychologów wprowadzono manipulację w postaci
wykonania przez każdego psychologa zadania poznawczego. Następnie przeprowadzono posttest Y w obu grupach – badani wykonali zadanie diagnostyczne. Eksperyment nie został przeprowadzony zgodnie z zasadą randomizacji, to jest przydzielaniem poszczególnych wartości jednej zmiennej niezależnej – głównej (nastawienia
psychologów) w sposób losowy. Miał on więc charakter quasi-eksperymentu. Został
wykonany z przydziałem celowym23.
Skonstruowałam w taki sposób arkusze zadania poznawczego i arkusz analizy
przypadku – symulacji, że porównywane były takie wartości, które mają charakter
ilościowy, czyli procent szacowanej pewności, liczba nowych hipotez, łączna liczba
hipotez itp. Można więc było analizować je statystycznymi testami dla danych ilościowych, takimi jak test t średnich.
Do próby celowej (eksperckiej) badacze dobierają taką liczbę osób w sposób subiektywny w celu uzyskania próby, która wydaje się reprezentować populację24.

23
24

s. 199.

P. Grenda, dz. cyt.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
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Wyniki
Przebadano 20 psychologów: 10 kobiet i 10 mężczyzn. Średni wiek wyniósł 27,2,
a średni staż pracy – 23,4 lat. Najmłodsza badana osoba miała 26 lat, a najstarsza – 48.
Większość badanych psychologów to osoby w wieku między 33. a 48. rokiem życia. Najmniej (pięciu) było badanych w przedziale wiekowym 26–31 lat.
Tabela 1. Badani według wieku
Wiek

Częstość

%

26–31

5

25

33–38

7

35

41–48

7

35

49 i więcej

0

0

Brak odpowiedzi

1

5

Średnia wieku

Odchylenie

27,2

7,1

Średnia długość doświadczenia zawodowego wynosiła 23,4 lat, a odchylenie standardowe – 9,5. Najmniej było psychologów ze stażem 30–39 lat. Minimalny staż pracy
badanych wyniósł pięć lat. W każdej grupie eksperymentalnej było po 10 badanych
psychologów.
Tabela 2. Badani psycholodzy według stażu pracy
Przedział lat

Częstość

%

1–9

8

40

10–19

8

40

20–29

3

15

30–39

1

5

20

100

Ogółem

Średnia lat stażu

Odchylenie
standardowe

23,4

9,5

W badanej populacji było pięciu psychologów pracujących w podejściu poznawczo-behawioralnym i pięciu identyfikujących swoją pracę terapeutyczną z paradygmatem psychodynamicznym, dwóch psychologów pracujących w podejściu systemowym oraz czterech psychologów niedeklarujących głównego nurtu, w którym
pracują. Jeden psycholog deklarował, iż prowadzi psychoterapię według integracyjnej
koncepcji schematów Younga.
Dobór osób do prowadzonych przeze mnie badań był także ograniczony faktem,
że badani byli przedstawiciele określonej grupy zawodowej. Niska jest na ogół ich
gotowość do wzięcia udziału w badaniu.
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Trzeba pamiętać, że w myśl twierdzenia Haysa badanie jak największej liczby
osób może prowadzić do błędów, ponieważ daje podstawy, aby każdą, nawet błahą,
zależność uznać za doniosłą teoretycznie25.
Przeprowadzono analizę częstości odpowiedzi dla zmiennych mierzonych na
skalach nominalnych i ilościowych. Symulację wskazało najmniej osób (N = 5,8%).
Spośród diagnoz nozologicznych badani najczęściej wymieniali osobowość dysocjacyjną (N = 4), zaburzenie dysocjalne (N = 3) i zaburzenie narcystyczne (N = 3). Spośród wszystkich wymienionych hipotez diagnostycznych było 13 takich, które miały
charakter zarówno diagnozy nozologicznej, jak i funkcjonalnej. Odnotowano 15 hipotez nozologicznych i 6 funkcjonalnych.
Tabela 3. Analiza częstości odpowiedzi dotyczących formułowanych hipotez
diagnostycznych
Odpowiedzi

Hipotezy diagnostyczne badanych

N

%*

Zaburzenie nerwicowe

1

3,40

Zaburzenie maniakalno-depresyjne

2

6,90

Zaburzenie narcystyczne

3

11,00

Osobowość dysocjacyjna

4

13,30

Symulacje

3

11,00

Zaburzenie dysocjalne

3

11,00

13

37,10

Nietolerowanie, gdy coś dzieje się nie po jego myśli

1

0,03

Strata kogoś bliskiego

5

18,50

Zbyt mało danych

3

8,50

Tworzenie hipotez diagnostycznych poprzez wskazanie mechanizmu zaburzenia
i jednostki nozologicznej

* Procentów nie sumujemy do 100,0, ponieważ badany mógł sformułować więcej niż jedną hipotezę.

Tabela 4. Częstotliwość formułowania nozologicznych hipotez diagnostycznych

Częstotliwość formułowania
nozologicznych hipotez
diagnostycznych

Odchylenie Błąd standardowy
standardowe
średniej

Nastawienie

N

Średnia

kategorialne

10

0,6

0,5

0,2

narracyjne

10

2,1

2,2

0,7

Jeśli chodzi o diagnozę funkcjonalną, to spośród odpowiedzi badanych można
było wyodrębnić pojawiającą się w arkuszach pięciu osób kategorię „strata kogoś
bliskiego”. Po podaniu informacji na temat wypadku, w jakim uczestniczył pacjent,
W.L. Hays, Statistics for the social sciences, cyt. za: J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
25
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badani najczęściej wskazywali na zaburzenia organiczne i zaburzenia pamięci (łącznie 9 wskazań).
Czterech badanych uzasadniało zachowanie analizowanego pacjenta lękiem
przed samotnością lub bliskością. Łącznie czterech badanych wskazało na zaburzenia
z grupy zaburzeń antyspołecznych.
Tabela 5. Rozkład odpowiedzi badanych na polecenie wymienienia hipotez
diagnostycznych wyjaśniających sytuację pacjenta po podaniu informacji o zdarzeniu,
w jakim uczestniczył pacjent

Hipotezy
formułowane po
podaniu informacji
o zdarzeniu

Zbyt mało danych

N

%*

Symulacje

2

5,8

Patologiczne obrony

1

2,9

Alkoholizm, środki odurzające, uzależnienie

4

11,2

Zaburzenia pamięci

5

14,7

Zaburzenia organiczne

4

11,7

Zły na przyjaciółkę, że go opuściła

1

2,9

Zaburzenia pamięci spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych

3

8,8

Zaburzenie dysocjacyjne

1

2,9

Antyspołeczne osobowości

2

5,8

Lęk przed opuszczeniem, bliskością

4

11,6

Mechanizmy zaprzeczenia

1

2,9

Socjopatia

2

5,8

Zaburzenia osobowości

1

2,9

2

5,8

* Odsetki nie sumują się do 100,0, ponieważ badany mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Na początku testowałam hipotezę numer 1 dotyczącą częstotliwości formułowania hipotez nozologicznych przez badanych w dwóch warunkach eksperymentalnych. Porównywałam średnią liczbę hipotez nozologicznych formułowanych przez
10 badanych w warunku aktywacji nastawienia kategorialnego i 10 – w warunku nastawienia narracyjnego.
Na podstawie wyników podanych w tabeli 7 można stwierdzić, że na poziomie
istotności statystycznej 0,01 istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o braku różnic w częstotliwości formułowania hipotez nozologicznych przez osoby badane
w dwóch warunkach eksperymentalnych.
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Tabela 6. Wyniki statystyk grup dla testu istotności różnic między częstotliwością
formułowania przez badanych psychologów hipotez o charakterze nozologicznym
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Częstotliwość formułowania
hipotez diagnostycznych
o charakterze nozologicznym przez
badanych w dwóch warunkach
eksperymentalnych

Odchylenie Błąd standardowy
standardowe
średniej

Nastawienie

N

Średnia

kategorialne

10

0,6

0,5

0,2

narracyjne

10

2,1

2,2

0,7

Badani psycholodzy pod wpływem aktywacji nastawienia narracyjnego i kategorialnego różnili się pod względem formułowanej liczby hipotez nozologicznych.
Tabela 7. Wyniki statystyk testu t średnich dla prób niezależnych dla częstotliwości
formułowania hipotez o charakterze nozologicznym w dwóch warunkach
eksperymentalnych
Częstotliwość formułowania
przez badanych diagnoz
nozologicznych

T

Założono równość wariancji

–2,1

Nie założono równości
wariancji

–2,1

Istotność
(dwustronna)

Różnica
średnich

Błąd standardowy
różnicy

18,0

0,0

–1,5

10,0

0,1

–1,0

Df

95% przedział
ufności dla różnicy
średnich
Dolna
granica

Górna
granica

0,7

–3,0

0,0

0,1

–3,1

0,1

Natomiast pod wpływem aktywacji nastawienia kategorialnego i narracyjnego
(N1 = 10, N2 = 10) odnotowano różnice między częstotliwością formułowania diagnoz funkcjonalnych przez badanych.
Z analizy statystycznej wywnioskowano, że grupa psychologów poddana aktywacji nastawienia narracyjnego (N1 = 10) brała pod uwagę większą liczbę przesłanek diagnostycznych w uzasadnianiu sformułowanych hipotez niż grupa badanych
w warunkach eksperymentalnych, w których aktywowano nastawienie kategorialne
(N2 = 10) (p < 0,001, test t dla prób niezależnych).
Tabela 8. Wyniki statystyki dla grup dla testu prób niezależnych dla zmiennych:
liczba przesłanek diagnostycznych branych pod uwagę przy formułowaniu hipotez
przez badanych w dwóch warunkach eksperymentalnych

Liczba przesłanek diagnostycznych

Rodzaj
nastawienia

N

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standardowy
średniej

narracyjne

10

2,8

0,6

0,2

kategorialne

10

2,1

0,3

0,1
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Z istotnością statystyczną p ≤ 0,01 można przyjąć, że aktywacja nastawienia narracyjnego powodowała, iż badani formułowali swoje hipotezy diagnostyczne, opierając się średnio na prawie trzech przesłankach diagnostycznych.
Tabela 9. Wyniki testu prób niezależnych dla zmiennych: liczba przesłanek
diagnostycznych branych pod uwagę przy formułowaniu diagnoz przez badanych
w dwóch warunkach eksperymentalnych
Test prób niezależnych
Test Levene’a na
równość wariancji

Liczba
przesłanek
diagnostycznych

Założenie
o równości
wariancji

Test t dla równości średnich

F

Istotność

T

Df

Istotność
(dwustronna)

Różnica
średnich

Standardowa
różnica błędu

1,0

03

3,1

18,0

0,0

0,7

0,2

3,1

13,2

0,0

0,7

0,2

Brak założenia
o równości
wariancji

Natomiast aktywacja nastawienia kategorialnego powodowała, że badani formułowali swoje hipotezy diagnostyczne, opierając się średnio na nieco ponad dwóch
przesłankach diagnostycznych.
Tabela 10. Wyniki testu post hoc dla testu t prób niezależnych dla zmiennych: liczba
przesłanek diagnostycznych branych pod uwagę przy formułowaniu diagnoz przez
badanych w dwóch warunkach eksperymentalnych
Statystyka

Df1

Df2

Istotność

Welch*

9,8

1

13,2

0,008

Brown-Forsythe

9,8

1

13,2

0,008

* Rozkład asymptotyczny F.

Na podstawie tabeli 9 stwierdzono, że badani w dwóch warunkach eksperymentalnych różnią się pod względem liczby hipotez nozologicznych.
Tę samą hipotezę testowano za pomocą testu t średnich dla prób niezależnych,
analizując częstotliwość formułowania diagnoz funkcjonalnych w dwóch warunkach
eksperymentalnych. Badano różnice w zakresie częstotliwości stosowania diagnozy
funkcjonalnej przez 10 psychologów poddanych aktywacji nastawienia narracyjnego
i 10 poddanych aktywacji nastawienia kategorialnego.
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Tabela 11. Wyniki statystyk testu t średnich dla prób niezależnych dla częstotliwości
formułowania hipotez o charakterze nozologicznym w dwóch warunkach
eksperymentalnych
Test t równości średnich
Częstotliwość formułowania
przez badanych diagnoz
funkcjonalnych
Założono równość wariancji
Nie założono równości
wariancji

95% przedział
Błąd stan- ufności dla różnicy
średnich
dardowy
różnicy
Dolna
Górna
granica granica

F

T

Df

Istotność
(dwustronna)

5,2

–2,1

18,0

0,0

–1,5

0,7

–3,0

0,0

–2,1

10,0

0,1

–1,5

0,7

–3,1

0,1

Różnica
średnich

Następnie testowano, czy liczba formułowanych diagnoz funkcjonalnych zależała
od aktywacji nastawienia kategorialnego u 10 badanych i nastawienia narracyjnego
u kolejnych 10 psychologów.
Analizując wyniki z tabeli 11, zauważamy, że istnieją podstawy do odrzucenia
hipotezy zerowej o braku różnic między częstotliwością formułowania diagnoz funkcjonalnych przez badanych w dwóch warunkach eksperymentalnych.
Tabela 12. Wyniki statystyk grupowych testu t średnich dla prób niezależnych dla
częstotliwości formułowania hipotez o charakterze funkcjonalnym w dwóch warunkach
eksperymentalnych
Statystyki dla grup
N

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standardowy
średniej

kategorialne

10

1,7

2,0

0,7

narracyjne

10

2,4

2,3

0,7

Nastawienie
Częstotliwość formułowania
diagnoz funkcjonalnych

Wartość statystyki F(>1) wskazuje na to, że zróżnicowanie wewnątrzgrupowe jest
mniejsze od zróżnicowania międzygrupowego. Poziom istotności statystyki F niższy
od zakładanego – 0,05, zatem są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej
o braku statystycznych różnic w częstotliwości formułowania hipotez o charakterze
funkcjonalnym w dwóch warunkach eksperymentalnych. Aktywacja nastawienia kategorialnego i narracyjnego skutkowała zmianą częstotliwością formułowania hipotez funkcjonalnych.
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Tabela 13. Wyniki testu t średnich dla prób niezależnych dla częstotliwości formułowania
hipotez o charakterze funkcjonalnym w dwóch warunkach eksperymentalnych
Test t równości średnich

Częstotliwość
formułowania
diagnoz funkcjonalnych

Istotność
Różnica
(dwustronśrednich
na)

95% przedział
ufności dla różnicy
Błąd
średnich
standardowy
różnicy
Dolna
Górna
granica granica

T

df

Założono
równość
wariancji

–0,2

17,0

0,8

–0,2

1,2

–2,9

2,4

Nie założono
równości
wariancji

–0,2

12,5

0,9

–0,2

1,3

–3,0

2,5

Nie możemy odrzucić hipotezy zerowej o braku różnic między częstością dostrzegania przez badanych kontekstu społecznego przy uzasadnianiu hipotez po podaniu informacji na temat wydarzenia, w jakim uczestniczył pacjent, między badanymi w dwóch warunkach eksperymentalnych (N1 = 10, N2 = 10) (tab. 14).

Dyskusja
Wyniki omawianego badania mają charakter wstępny. W przyszłości będzie można
zbadać cechy diagnoz psychologów pod kątem wpływu poprzednio sformułowanych
hipotez diagnostycznych na te obecnie tworzone.
W moich badaniach nie było różnic w liczbie nowych hipotez formułowanych ani
w liczbie hipotez formułowanych przez respondentów poddanych aktywacji narracji lub
nastawienia kategorycznego. Częściowo przeczy to efektowi świeżości lub pierwszeństwa.
Respondenci byli w stanie w większym stopniu zapamiętać treść arkusza zadań
poznawczych, w którym mieli pogrupować zaburzenie, aniżeli respondenci piszący
tę historię. Być może na skutek efektu świeżości badani pamiętają treść zadania diagnostycznego i wykonanie go nie zależało od aktywacji nastawienia pod wpływem
zadania poznawczego. Istotne było również to, że ćwiczenie „grupowania zaburzeń
psychicznych” w ramach zadania poznawczego wymagało od badanych więcej czasu
niż zadanie „pisania historii”. Zawartość zadania poznawczego w drugim warunku
eksperymentu była bowiem mniejsza niż treść zadania w pierwszym warunku. Mogło to sprzyjać wierniejszemu wspominaniu tej treści niż innych. Ten aspekt nie był
jednak kontrolowany doświadczalnie. Być może warto powtórzyć ten eksperyment
w przyszłości, biorąc pod uwagę czas przeznaczony przez badanych na wykonanie
zadania związanego z czytaniem.
Aktywacja nastawienia kategorialnego lub narracyjnego powodowała, że badani
opisywali pacjenta przedstawionego w studium przypadku w inny sposób, co znala-
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zło odzwierciedlenie w liczbie przesłanek diagnostycznych, na których respondenci
opierali swoje wnioski. Badani psychologowie w kategorycznej orientacji sformułowali diagnozy oparte na mniejszej liczbie przyczyn diagnostycznych niż psycholodzy
przy aktywacji nastawienia narracyjnego.
W warunkach eksperymentalnych, w których powstało nastawienie narracyjne,
respondenci wzięli pod uwagę większą liczbę przesłanek diagnostycznych w uzasadnianiu sformułowanych hipotez niż badani w warunkach eksperymentalnych, w których aktywowano nastawienie kategorialne. Jest to możliwe dzięki temu, że aktywacja
nastawienia narracyjnego osłabia stereotypowe myślenie. Analogiczne wyniki badania zostały opisane przez Bukowskiego26, który pokazał, że trening kognitywny wykorzystujący analityczny tryb przetwarzania informacji (rozpoznawanie neutralnych
słów), w przeciwieństwie do stosunku umysłu ludzkiego do klasyfikacji wyrazów,
hamuje automatyczną aktywację stereotypowych terminów w zadaniu leksykalnym.
Przedstawione hipotetyczne zależności powinny być badane empirycznie.
Oskamp w 1962 roku wykazał, że w miarę dodawania kolejnych informacji o pacjencie trafność diagnoz nie ulegała zmianom27. Wykorzystana została prawidłowość
wykazana przez Schwarza i Blessa, według której jeśli obiekt jest wieloznaczny, a więc
i informacje są ze sobą sprzeczne, to informacja kontekstowa prowadzić będzie do
asymilacji. Zatem podanie dodatkowych informacji o osobie badanej mogło doprowadzić do tego, że badani włączali podane dane w istniejące struktury poznawcze, co
prowadziło do tego, że pomimo małej liczby danych i małej ich precyzyjności badani
mogli budować dość precyzyjne konkretne hipotezy diagnostyczne.
Badania nie potwierdziły zależności częstotliwości dostrzegania kontekstu przy
uzasadniania hipotez przez psychologów poddanych aktywacji nastawienia narracyjnego. Być może opisana w historii w zadaniu poznawczym kobieta była zbyt mało
wyrazista i badani w małym stopniu zapamiętali tę historię, przez co nie doszło do
aktywacji wiedzy doświadczeniowej, która sprzyja analizowaniu emocji i motywów
u spostrzeganej osoby.
Do ludzi dociera wiele bardzo powierzchownych informacji – trudnych do weryfikacji, co może prowadzić do popełniania błędu konfirmacji, czyli wyszukiwania
informacji, które potwierdzają nasze wstępne przekonania28. W konsekwencji nie
uwzględnia się w diagnozowaniu kontekstu społecznego.
Uwarunkowania tworzenia diagnoz można próbować wyjaśnić poprzez pogłębioną analizę procesów uwagowych i pamięciowych, badanych w trakcie wykonywania

M. Bukowski, Kontekst i stereotypy: ograniczanie aktywacji stereotypów poprzez szkolenie
z przetwarzania informacji analitycznych, „Psychologia Społeczna” 2006, nr 2(02).
27
S. Oskamp, Overconfidence in case-study judgments, “Journal of Consulting Psychology”,
No. 29(3).
28
S. Plous, Psychological Mechanisms in the Human Use of Animals, cyt. za: P. Grenda, dz. cyt.,
s. 17.
26
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zadania diagnostycznego, oraz atrybucyjnych i heurystycznych. Badani mogli bowiem stosować heurystykę afektywną, dlatego przecenili tę informację.
Można by zbadać również, czy cechy diagnoz konstruowanych przez psychologów zależą od poziomu sprawności czytania (na przykład w aspekcie rozumienia tekstu lub szybkości czytania).
Nie zwracałam się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie badań do Komisji Etycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ponieważ badani znali ogólny cel
moich badań przed wyrażeniem zgody na udział w nich. W badaniu zadbano o to,
by nie dochodziło do zniekształceń wyników testu, zgodnie z ideą instrukcji maskujących. Moje badanie nie zawierało wątpliwości etycznych, które powinny zostać
poddane przeglądowi przez Komisję. Uczestnictwo w badaniu polegającym na wykonywaniu zadania poznawczego i diagnostycznego nie wiązało się z ryzykiem krzywd
psychologicznych i społecznych ani z naruszeniem prywatności. Podczas przeprowadzania eksperymentu zastosowałam wszystkie zasady wymagane przez Komisję,
takie jak poufność i anonimowość. Osoby badane wyraziły pisemną zgodę na udział
w badaniu29.

Wnioski końcowe
Włączenie do badań nad nastawieniami dodatkowych zmiennych, to jest charakterystyk poznawczych – sztywności poznawczej – umożliwi poznanie psychologicznej
podatności psychologów na aktywację nastawienia przy formułowaniu diagnoz. Badanie cech diagnoz psychologicznych przy aktywowaniu nastawienia paradygmatycznego umożliwi poznanie stopnia, w jakim badani pomijali cechy indywidualne
pacjenta przy formułowaniu diagnoz30.

Implikacje praktyczne
Otrzymane w pracy wyniki mogą stanowić perspektywę teoretyczną dla opracowywania programów edukacyjnych dla psychologów i pedagogów – naukowców i praktyków w zakresie diagnozy psychologicznej i psychoterapii.
Skonstruowane w pracy narzędzia mogą być używane w celu oceny podatności psychologów, pedagogów na aktywację nastawienia, gdy przed diagnozowaniem
wykonują oni zadania poznawcze. Narzędzia te można ponadto wykorzystać w neuropsychologicznych eksperymentalno-klinicznych badaniach dzieci i dorosłych
w szpitalach i poradniach.
29
Zarządzenie nr 180/2013/2014 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.
30
P. Grenda, dz. cyt., s. 87.
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Psychologists’ attitudes and their influence on the characteristics of diagnoses

Abstract: Psychologists’ attitudes activated when diagnosing patients have not so far been
subject to empirical research. What has been studied are the attitudes of psychotherapists
towards a given form of treatment. The aim of my study was to examine whether the
characteristics of diagnoses depend on the activation of an attitude – categorical or narrative – of the psychologists surveyed.
The categorical and narrative attitudes of the psychologists under study were activated
using cognitive tasks, and the features of the diagnoses they formulated were examined
using the case study-simulation method.
The studied psychologists under the influence of the activation of the narrative attitude
took into account a greater number of diagnostic premises when justifying the formulated
hypotheses than the studied psychologists in experimental conditions, in which the categorical attitude was activated. This is because activation of the narrative mindset weakens
stereotypical thinking. Differences were shown in the number of hypotheses of a nosological nature formulated by the subjects under the influence of activation of the categorical
and narrative attitudes.
Keywords: psychological diagnosis, attitude, context
About the Author

Paulina Grenda – M.A.; psychologist; Uniwersytecki Szpital Kliniczny in Olsztyn (University Clinical Hospital in Olsztyn). Interests: neuropsychology, psychological diagnostics, neuropsychological rehabilitation.

KULTURA I WYCHOWANIE NR 1(19)/2021

Aneta Jegier*

https://orcid.org/0000-0003-2492-4876

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
e-mail: ajegier@aps.edu.pl

https://doi.org/10.25312/2083-2923.19/2021_05aj

Znaczenie animacji we wspieraniu rozwoju
małych dzieci
Streszczenie: Małe dzieci chcą poznawać świat, dążąc do nabywania nowych doświadczeń. Są ekspansywne i ciekawe. Do niedawna w żłobkach dominował model opiekuńczy. Nadal można spotkać opiekunów, którzy twierdzą, że w tych placówkach uczy się
dzieci jedynie samoobsługi. Obecnie obowiązujące prawo podkreśla równorzędną rolę
opieki, wychowania i edukacji w żłobkach. W artykule przedstawiono znaczącą rolę
warsztatu pracy opiekunów, jak również opisano zalety wykorzystania animacji w pracy
z najmłodszymi na podstawie wyników przeprowadzonych badań. W żłobkach bowiem
nie sprawdza się realizacja zajęć z wykorzystaniem modelu szkolnego. Szczególnie ważne
jest stymulowanie naturalnej ciekawości dzieci, podążanie za nimi, ale i inspirowanie do
działania.
Słowa kluczowe: animacje dla dzieci, animator dziecięcy, zabawa dziecięca, koncentracja
uwagi, ciekawość świata

Wprowadzenie
Animacja we wspieraniu rozwoju małego dziecka pełni szczególną rolę, jest
bowiem częścią systemu wychowania. Oczywiście, jak pisze Zofia Frączek „Koncepcje wychowania ewoluują i noszą ślady epoki, w której powstały, a wraz ze zmieniającymi się poglądami na wychowanie zmieniają się także oczekiwania stawiane
*
Aneta Jegier – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka. Od trzech lat pełni
funkcję kierownika żłobka publicznego w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Zajmuje się problematyką wychowania i kształcenia dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi
w obszarze relacji dorosły–dziecko. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci
w dobrym funkcjonowaniu w domu, żłobku i przedszkolu.

76

Aneta Jegier

wychowawcom”1. W obowiązującej tak zwanej ustawie żłobkowej równoważne znaczenie w działalności żłobków mają opieka, wychowanie i edukacja. Troska o jakość
oddziaływań wobec najmłodszych pociąga za sobą konieczność ukazania możliwości
korzystnego oddziaływania żłobka na proces wychowawczy i edukacyjny. Tworzenie
warunków do optymalnego rozwoju małych dzieci to konieczność sprostania wielu
wyzwaniom, na przykład takim, które związane są z budowaniem warsztatu pracy
opiekunów. Mimo że w psychologii rozwojowej podkreśla się ogromną rolę pierwszych trzech lat życia dla późniejszego funkcjonowania człowieka, pedagodzy i psycholodzy koncentrują się na strategiach wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu i szkole.
Praca z małymi dziećmi wymaga od dorosłych dobrej znajomości rozwoju dzieci, jak również uważności na ich potrzeby. Do żłobków najczęściej przyjmowane są
dzieci po ukończeniu 1. roku życia. To czas, gdy dziecięcy rozwój jest napędzany
przez ogromną ciekawość. Przyjmuje się, że jest to wrodzone dążenie do poznania
obiektów oraz zmienianie otoczenia stosownie do swoich potrzeb. W zakresie tak
rozumianej ciekawości małego człowieka występują różnice indywidualne. Jedne
dzieci mogą dążyć do poznawania otoczenia zaraz po wykonaniu kilku kroków,
inne nieco później. U niektórych dzieci zaspokojenie ciekawości będzie wymagało
długiego skupienia uwagi i czasu poświęconego na dany przedmiot, innym wystarczy chwila. W różny też sposób dzieci dążą do poznawania obiektów. Część z nich
będzie cechować nieustępliwość w ustaleniu, co można z danym przedmiotem zrobić. Mimo tych różnic najważniejsze jest działanie. Dorosłych nie powinna niepokoić ekspansywność małego dziecka mająca na celu zaspokojenie ciekawości, tylko
jej brak2. „Wszędobylstwo i ogromna ciekawość świata małego dziecka skutkują
rozwojem poznawczym, nabywaniem w niezwykle szybkim tempie wiedzy o otaczającym świecie”3.
Wychowawcy małych dzieci pełnią szczególną rolę. Według Rousseau ich działania mają uwzględniać naturę dziecka i jego potrzeby. Od wychowawców wymaga się
więc tworzenia mądrego i sprzyjającego uczeniu się środowiska zgodnie z poglądem,
że wychowywać to pozwolić wzrastać4.
Istotne jest pojawienie się w życiu dziecka osoby znaczącej. Wiąże się to z różnymi rodzajami oddziaływań, do których należą5:
Z. Frączek, Koncepcja „post-nowego” wychowania jako propozycja i odpowiedź na potrzeby
współczesnego wychowania, „Annales” 2017, vol. 30(3), s. 8.
2
K. Appelt, Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] A.I. Brzezińska (red.),
Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 98–102.
3
Tamże, s. 100.
4
Z. Frączek, dz. cyt., s. 9.
5
L. Bakiera, B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 14–18.
1
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1. Demonstrowanie konstruktywnych wzorców zachowania. Animator podejmuje czynności, podczas których demonstruje pozytywne zachowania, na
przykład cieszy się z danej sytuacji, okazuje ciekawość, dąży do celu.
2. Kontrola. Odziaływanie animatora wyznaczające granice czy kontrolujące
przestrzeganie zasad. Jest to związane zarówno z bezpieczeństwem dzieci, jak
i z okazywaniem szacunku oraz życzliwości sobie i innym.
3. Inspirowanie. Działanie animatora pobudzające dzieci do działania, co umożliwia kształtowanie procesu uczenia się dzieci.
4. Współdziałanie. W trakcie zajęć z wykorzystaniem animacji następuje polaryzacja uwagi dorosłego i dzieci na wspólnym działaniu i osiąganych efektach.
Wytwarza się więź wynikająca ze wspólnych przeżyć i doświadczeń.
5. Wsparcie. W sytuacji trudnej dla dziecka animator udziela zarówno pomocy
w formie naprowadzania na właściwe rozwiązanie, jak i wsparcia emocjonalnego.
Zdaniem Zofii Frączek „Pojmowanie wychowania jako szczególnej relacji pomiędzy prowadzonym i prowadzącym wiąże się z uznaniem, że ludzie wchodzący w społeczne relacje dzielą się na starszych i młodszych, bardziej i mniej doświadczonych,
więcej i mniej wiedzących. Prowadzący zna cele i środki oraz motywy swojego działania, które są ukierunkowane na wyprowadzenie podopiecznych ze stanu niewiedzy
w sferze społecznej i skierowanie ich na drogę osiągania wytyczonych celów, a także
uczynienie ich użytecznymi dla wspólnoty”6.
Jeśli dorosły pochyla się nad dzieckiem i uczestniczy w jego aktywności poznawczej, może wspólnie z nim tworzyć sytuacje i organizować ukierunkowane działanie.
Dzięki temu dziecko ma szansę gromadzić nowe doświadczenia i może rozszerzać
oraz precyzować czynności umysłowe. W społecznym uczeniu się dziecka, które jest
rdzeniem wspomagania jego rozwoju psychoruchowego, uczestniczą mały człowiek
i osoba dorosła. Proces ten zawsze rozpoczyna się od ustalenia wspólnego pola uwagi.
Dorosły i dziecko swoją uwagę skupiają na tym samym obiekcie. Następnie tworzą
wspólne pole działania, czyli realizują czynności związane z tym obiektem. Podczas
uczestnictwa we wspólnym działaniu dorosły ukierunkowuje działania malucha tak,
aby gromadził on nowe doświadczenia, uwzględniając jego strefę najbliższego rozwoju7. Efektami zorganizowanego w taki sposób procesu społecznego uczenia się są:
coraz lepsze funkcjonowanie umysłu dziecka oraz poszerzenie wiedzy o sobie, jak
również o własnych możliwościach sprawczych. Specyficzne dostrajanie się dorosłego
do możliwości dziecka jest warunkiem sukcesu. Sprzyja temu porozumienie w warstwie niewerbalnej (uśmiechy, spojrzenia, czynności czy gesty) i werbalnej (okrzyki
Z. Frączek, dz. cyt., s. 8.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie małych dzieci w skupianiu uwagi i organizowaniu
aktywności poznawczych i wykonawczych, [w:] E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli
w przedszkolach, Bliżej Przedszkola, Kraków 2019.
6
7
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zadowolenia, słowna zachęta, stwierdzenia) oraz wspólne lub równoległe wykonywanie czynności8.
Dostrajanie to zaczyna się, kiedy maluch podchodzi do dorosłego zaciekawiony
obiektem, którym ten się zajmuje. Aby zaaranżować wspólne pole uwagi, dorosły musi
porozumieć się z dzieckiem w sprawie wspólnego zajmowania się tym przedmiotem
oraz udostępnić go dziecku. Takie wspólne działania dorosły zaczyna tworzyć, zaczynając od czynności, którą dziecko może wykonać samodzielnie, stopniowo jednak
rozszerza je o nowe. Dostrajanie się dorosłego do aktywności dziecka w takiej formie
pozwala stopniowo, w optymalnej formie i czasie wprowadzać nowe doświadczenia,
dzięki czemu dziecko z łatwością może je przyswoić9.
Warunkiem koniecznym we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego małych
i nieco starszych dzieci jest organizowanie uczenia się na miarę strefy najbliższego
rozwoju oraz dostrajanie się dorosłego do aktywności dziecka, w którym należy pamiętać o ważnej roli modelowania oraz naśladownictwa10.

Animacje
Etymologicznie termin animacja pochodzi od łacińskiego słowa anima, co znaczy dusza. Z kolei słowo anime oznacza ożywiać. Zatem animacje w kontekście pracy z drugim człowiekiem definiuje się jako ożywianie ludzi, zachęcanie ich do aktywności,
tworzenie, kreowanie, podgrzewanie atmosfery. Animacją nazywa się wszelkie formy
aktywizacji i zachęcania do przyjemnego, wspólnego spędzania czasu. W kontekście
tak rozumianej animacji animatorem będzie osoba mająca za zadanie skutecznie zaprosić ludzi do takich zajęć, które nie tylko „ożywią”, ale też zainspirują, pobudzą,
rozśmieszą, sprawią, że człowiek będzie czuł się pozytywnie11.
Według innej definicji animacja jest intencjonalnym kierowaniem ludźmi w czasie wolnym przez włączanie ich bezpośrednio do danej aktywności. Skupia ona w sobie takie działania, jak: ożywianie, organizowanie, inicjowanie, instruowanie, zachęcanie, promowanie, pobudzanie, doradzanie. Tak rozumiana animacja ma na celu
wzbogacanie czasu wolnego wartościami, dającymi szansę na zaspokojenie potrzeb
człowieka, a animator swoją postawą i entuzjazmem ma pobudzić ludzi do udziału
w organizowanych zajęciach, które zostały wcześniej (najlepiej przez niego, osobiście)
przygotowane12.

8
H. Olechnowicz, Pierwsze kroki wśród ludzi: problemy wychowawcze najwcześniejszego dzieciństwa, Druga Strona – Wydawnictwo IPS, Warszawa 2015.
9
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie…, dz. cyt.
10
Tamże, s. 73–77.
11
J.B. Bączek, T. Misztal, Od amatora do animatora, Stageman, Warszawa 2017, s. 14.
12
P. Litwicka, Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Wydawnictwo Proksenia,
Kraków 2010, s. 9.
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Badania własne i ich analiza jakościowa
Celem badań była analiza znaczenia animacji dla rozwoju małych dzieci poprzez poznanie opinii opiekunów w żłobku (wywiad), jak również poprzez analizę zajęć z wykorzystaniem animacji (obserwacja).
Badania wpisują się w nurt podejścia strukturalnego i procesualnego. To pierwsze dotyczy wymagań stawianych opiekunom jako osobom pełniącym funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Drugie zaś – realizacji przez nich zajęć z podopiecznymi. Uzyskane wyniki mają charakter dość subiektywny, gdyż konstruowane
były lokalnie i ograniczały się do jednego środowiska. Jednak zdobyta wiedza może
stanowić punkt wyjścia do refleksji nad tym, czy możliwe jest wprowadzenie animacji
do zajęć w żłobku, co jest ważne w tym aspekcie oraz jakie zmiany należy zainicjować dla wzbogacenia warsztatu pracy opiekunów jako animatorów, aby skutkowało to
jeszcze lepszymi warunkami rozwoju dla najmłodszych podopiecznych.
Poniżej przedstawiono rezultaty wywiadu z opiekunami jednego z warszawskich
żłobków publicznych. Wypowiadali się oni na temat kompetencji opiekuna jako animatora zajęć z najmłodszymi, różnic, jakie widzą w realizacji zajęć, a także możliwości zastosowania animacji w pracy z dziećmi.

Wywiad z opiekunami w żłobku
Kompetencje animatora
Animator jest określany przez wypowiadających się opiekunów jako pogodny duch,
który cechuje się gotowością do nawiązywania kontaktów, przyjaznym stosunkiem do
otoczenia, umiejętnością emocjonalnego angażowania się. Wykazuje on entuzjazm
w działaniu, inicjatywę, elastyczność w stosowaniu różnych rozwiązań, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Opiekun w roli animatora powinien być osobą śmiałą, dobrze zorganizowaną, energiczną oraz odpowiedzialną. Równocześnie od animatora
oczekuje się dużej cierpliwości oraz opanowania umiejętności szybkiego łagodzenia
ewentualnych konfliktów.
Opinie głoszone przez opiekunów są zbieżne z podanymi przez Patrycję Litwicką,
według której cechy pożądane na stanowisku animatora to: poczucie odpowiedzialności, pewność siebie, inteligencja, kreatywność, cierpliwość, radość i empatia, entuzjazm i zapał, elastyczność, poczucie humoru13.
Opiekun w roli animatora powinien znać zabawy dostosowane do możliwości
zróżnicowanej grupy dziecięcej, od niemowlęcej do starszego przedszkolaka. Powinien specjalizować się w obszarach: sensorycznym, muzycznym, plastycznym, tanecznym, eksperymentów dla dzieci. Konieczne jest przy tym dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
13

Tamże, s. 9–14.
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Badani określali animatora jako pasjonata dawania radości dzieciom, niesamowity wulkan energii, dla którego uśmiech i radość są najważniejsze. Osoba pracująca w tym zawodzie ma za zadanie dostarczyć najmłodszym rozrywki, jednocześnie
wspierając ich rozwój, powinna wiedzieć, jak do dobrej zabawy przemycić elementy
edukacji.
Znaczenie animacji dla dzieci
Małe dzieci bawią się na serio, animator podąża za nimi, co oznacza, że musi im pokazać to, co leży w kręgu ich zainteresowania. Tak małe dzieci interesują fakty, otaczająca je rzeczywistość, coś, co mogą poznawać. Są zafascynowane zielenią trawy
czy gładkością wypolerowanego kamyka. Maluchy z ciekawością będą odnajdywać
zieleń wokół siebie, poznawać jej różne odmiany. Będą sprawdzać, czy zielone jabłko
smakuje tak jak zielony ogórek. Dziecko chce to poznać, dowiedzieć się, zbadać tę
pozornie zwyczajną rzecz, używając wszystkich zmysłów. I to my dorośli mamy mu to
pokazać. Jeśli jeszcze na zajęciach rozdamy dzieciom plastikowe nożyki i pozwolimy
zrobić sałatkę owocową, uwaga wszystkich dzieci przez długi czas będzie skupiona na
zadaniu.
Pod koniec wieku żłobkowego, czyli w najstarszej grupie, animacje wraz z rozwojem dziecka wkraczają na inny poziom. Animator ma większe pole do działania
i może przenieść dziecko w umowny świat. Opiekun oprócz dekoracji tworzy ten
świat sobą, wyrusza w podróż razem z dziećmi. Oprowadza po królestwie, przedstawia znane dziecku z bajek księżniczki, rycerzy. Te postacie tam są, mówią do
dziecka, sala zabaw nie jest już znaną dziecku salą zabaw, a zamienia się w prawdziwe królestwo.
Z wypowiedzi opiekunów wynikało wyraźnie, że nauczyciel, animator, opiekun
podczas zajęć z wykorzystaniem animacji ma podążać za dzieckiem, rozumieć jego
potrzeby i na nie odpowiadać, poruszać się w strefie najbliższego rozwoju, dać dzieciom szansę poznawać otaczający je świat w sposób przyjazny i bezpieczny.
Czym różni się animacja od zwykłych zajęć w żłobku?
Animacje to rodzaj zajęć, gdzie przygotowany scenariusz jest swoistym zarysem tego,
co się wydarzy. Podczas zajęć prowadzący pozostaje cały czas w interakcji z dziećmi, proponując poszczególne zabawy, jednocześnie podąża za dziecięcą ciekawością.
W trakcie animacji wiele zależy od dzieci, jednak animator musi stale czuwać, czasem
powiedzieć stop, a niekiedy zmienić zajęcia tak, jak proponują dzieci. Animacje są
wyjątkowe dlatego, że prowadzący wspólnie z dziećmi przeżywa, odkrywa, poznaje
i tworzy.
Animacje dla dzieci proponowane w żłobku to organizowane przez opiekunów aktywności, które pobudzają ciekawość dziecka do poznawania nowych rzeczy, aktywizują je, pozwalają mu być ważnym podczas zajęć. Animator prowadzi dziecko przez daną
aktywność, jednocześnie uczestnicząc w niej razem z dzieckiem i podążając za nim. Zaraża małego człowieka swoim zaangażowaniem, radością, uśmiechem i energią.
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Zdaniem opiekunów animacja różni się od zwykłych zajęć realizowanych w żłobku zarówno planowaniem, jak i przebiegiem. Tak zwane zwykłe zajęcia są rozplanowane dość szczegółowo w scenariuszu. Oczywiście w trakcie zajęć możliwe są
modyfikacje, ale znający grupę opiekun tak planuje zajęcia, żeby nie było zakłóceń.
W przypadku animacji scenariusz to tylko zarys zajęć, reszta zależy od inicjatywy,
ciekawości i dziecięcej uwagi.
W animacji, jak twierdzą badani, bardzo ważne są entuzjazm i kreatywność
prowadzącego. Dużą trudnością jest konieczność łączenia dwóch ról: przewodnika
i podążającego za dzieckiem. Także konieczność zaoferowania dziecku możliwości
własnej inwencji, wkładu w zajęcia jest problemem, ponieważ nie każdy opiekun ma
umiejętność stawiania granic i wówczas pojawia się ryzyko przejęcia prowadzenia zajęć przez dzieci.
Celem badań była analiza możliwości wykorzystania animacji do poznawania
przez małe dzieci obiektów o różnorodnych właściwościach. Postawiono następujące
problemy badawcze:
1. Jakie są możliwości wykorzystania animacji w żłobku?
2. Jakie trudności mogą wystąpić podczas zastosowania animacji w pracy z małymi dziećmi?
3. Jakie wyzwania stoją przed opiekunem wykorzystującym animację w codziennej pracy?
W realizacji badań posłużono się całościową obserwacją uczestniczącą, jak również wywiadem z opiekunkami w żłobku.

Obserwacja zajęć – analiza i wnioski z badań
Zajęcia przeprowadzono w żłobku publicznym w Warszawie, w średniej grupie liczącej 19 dzieci w wieku 20–28 miesięcy. W związku z tym, że dzieci w tym wieku chcą
poznawać świat wszystkimi zmysłami, animacje miały na celu umożliwienie dzieciom
poznania obiektów o różnorodnych właściwościach właśnie w ten sposób.
Fabułę animacji realizowała pacynka, która pokazywała dzieciom, co najbardziej
lubi. Pacynka pełniła również funkcję przedmiotu koncentrującego uwagę dzieci na
animatorze, była kimś magicznym, interesującym.
Scenariusz animacji był tworzony na zasadzie ścieżki edukacyjnej – wyodrębnionych „stacji”, na których znajdowały się określone obiekty. Do każdej stacji przypisano proponowane aktywności, mając jednocześnie na uwadze fakt, że dzieci dany
obiekt mogą odebrać w inny sposób niż zakładany. Założenie było takie, aby prowadzić dzieci przez ścieżkę, ale także podążać za ich ewentualną inwencją własną (dla
animatora ważne jest, aby wzbudzić dziecięcą ciekawość, jak również kreatywność,
dlatego sukcesem zajęć jest sytuacja, gdy dzieci wychodzą z własnymi propozycjami).
Czas prowadzenia animacji był uwarunkowany planem dnia w żłobku, jednak
długość zajęć była zależna od zainteresowania dzieci. Kierowano się także regułą, aby
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dzieci zostawić z pewnym niedosytem i brać pod uwagę stopień ich męczliwości. Dlatego zgodnie z założeniami animacji nie przewidywano sztywnych ram czasowych,
a jedynie prawdopodobny czas trwania zajęć (25 minut).

Zajęcia z wykorzystaniem animacji w grupie żłobkowej
Opiekunka przywitała się z dziećmi i przedstawiła pacynkę. Następnie pacynka kierowana przez opiekunkę przedstawiła dzieciom plan zajęć. Potem zaprosiła dzieci
w podróż po różnych krainach. Pierwsza kraina to „Bąbelkowy raj”. W części sali do
podłogi przymocowana została folia bąbelkowa. Opiekunka wraz z pacynką sprawdzała, jakie dźwięki wydaje folia podczas chodzenia, czy przyjemnie jest chodzić po
niej w samych skarpetkach, i zachęcała dzieci do działania, do mocnego uderzania
dłońmi, tupania i przebijania bąbelków dłońmi, stopami.
Druga kraina to „Kamienista wyspa”. Na wykładzinie rozsypano nieduże kamyki.
Pacynka zachęcała dzieci do przejścia po kamykach, a następnie do zebrania kamyków do pojemnika. Opiekunka po zamknięciu pojemników nakłaniała chętne dzieci
do potrząsania nimi. Tworzono muzykę.
Trzecia kraina to „Wyspa pełna trawy”. Na podłodze została przymocowana rolka trawy. Dzieci mogły po niej chodzić, dotykać jej, ustalać, jaki ma kolor, jaka jest
w dotyku. Następnie pacynka zapraszała do chwili relaksu. Chętni stawali na trawie,
przeciągali się, kładli, nasłuchiwali, czy gdzieś przelatuje mucha.
Na koniec zajęć pacynka pożegnała się z dziećmi, obiecując, że jeszcze je odwiedzi, żeby wspólnie wybrać się w kolejną podróż.

Wnioski z obserwacji
Zajęcia trwały 40 minut. Uczestniczyły w nich oprócz dzieci cztery opiekunki. Jedna
prowadziła zajęcia i miała w ręku pacynkę, trzy pozostałe przebywały wśród dzieci,
a w zależności od potrzeby usuwały się na bok. Już w chwili pojawienia się pacynki
wszystkie dzieci skoncentrowały na niej uwagę i śledziły ją wzrokiem. Mimo że część
dzieci w tej grupie z obawą podchodzi do nowych sytuacji, żadne dziecko nie płakało.
Pacynka witała się z każdym dzieckiem, ale troje z nich nie chciało dotknąć pacynki
i schowało rękę za siebie lub cofnęło się, unikając kontaktu. Opiekunka nie nalegała
na przywitanie się z pacynką. Następnie dzieci podążały za opiekunką z pacynką do
pierwszej stacji. Dwoje dzieci trzymało za ręce pozostałe opiekunki, jedna dziewczynka chowała się za panią. Gdy grupa zaczęła poznawać folię bąbelkową w pierwszej
krainie, tych troje dzieci nie oderwało się od opiekunek, ale bacznie obserwowało,
co się dzieje. Z kolei do kamyków, zachęcone przez panie, podeszły samodzielnie.
Wszystkie dzieci naśladowały to, co robi opiekunka z pacynką, a niektóre próbowały
wymyślać swoje rozwiązania, jak na przykład chodzenie po folii na bosaka, uderzanie
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w nią kapciem, siadanie na folii. Dopiero po wypróbowaniu różnych możliwości dzieci były gotowe, żeby przejść do kolejnej krainy.
W ostatniej krainie opiekunka musiała zareagować na fakt wyrywania trawy
przez jednego z chłopców. Dzięki temu, że zrobiła to stanowczo, inne dzieci nie naśladowały kolegi. Poza tym opiekunka szybko przeniosła uwagę dzieci na trawę, odnosząc spodziewany efekt. Dzieci były zaciekawione i kreatywne, z chęcią uczestniczyły
we wszystkich relaksacyjnych propozycjach pacynki i same wymyślały sposoby używania miękkiego trawiastego podłoża.
Dzieci były zainteresowane samą pacynką, jak i przygotowaną dla nich ścieżką
edukacyjną. Do końca zajęć pozostały zainteresowane poznawaniem przygotowanych
dla nich obiektów. Udało się zaciekawić wszystkie dzieci, nawet te, które w „zwykłych”
zajęciach nie chcą brać udziału, pozostając gdzieś poza grupą. Dzieci podczas zajęć
z wykorzystaniem animacji miały szansę doświadczyć czegoś, co nie jest dla nich na
co dzień dostępne. Wzbudziło to ich zainteresowanie i chęć poznawania oraz kreowania nowych sytuacji.

Podsumowanie – zalecenia dla praktyki pedagogicznej
Przeprowadzone w żłobku zajęcia pokazują, że da się z powodzeniem przeprowadzić
animacje z dziećmi do lat trzech. Dzieci chętnie podążają za dorosłym, jednocześnie
wykazując się własną inicjatywą. Jeśli do etapu rozwojowego małych dzieci w odpowiedni sposób dobierzemy materiały, to poprzez animację możemy pomóc dzieciom
poznawać otaczający nas świat. Należy jednak pamiętać, że więcej nie zawsze znaczy
lepiej, dlatego w pracy z małymi dziećmi trzeba poświęcić dużo czasu na zaspokojenie przez nie ciekawości poznawczej i wzbudzenie inwencji w związku z nowo nabytą
wiedzą.
Odpowiedzialność za jakość pracy edukacyjnej spoczywa na opiekunach. Budowanie swojego warsztatu pracy, przezwyciężanie trudności oraz własnych słabości i lęków może skutkować oddziaływaniami edukacyjnymi na wysokim poziomie. W tok
aktywności o charakterze edukacyjnym znakomicie wpisują się zajęcia z wykorzystaniem animacji. Pozostaje otwarte pytanie, które zadała Katarzyna Sadowska „[…] czy
jednak każdy opiekun […] jest w stanie zindywidualizować proces oddziaływań edukacyjnych i efektywnie współtworzyć z dzieckiem proces jego kształcenia?”14. Codzienność żłobkowa pokazuje, że jest coraz więcej opiekunów, którzy doskonalą swój
warsztat pracy i podejmują wyzwania, między innymi takie, jak korzystanie z animacji. Dzięki tym dobrym praktykom w żłobkach tworzone są warunki do poznawania
świata i samego siebie przez małych podopiecznych.

K. Sadowska, Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 180.
14
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The importance of activities in supporting young children’s development

Abstract: Young children want to discover the world, striving to gain new experiences.
They are expansive and curious. The care model has dominated in nurseries until recently. We can still come across childminders who think that children should only be
taught self-care in nurseries. Current law emphasises the equal role of care, upbringing
and education in nurseries. In this article the important role of the work of childminders
is presented and the advantages of using activity in work with children, based on conducted research, is presented. In nurseries, conducting classes using the school model doesn’t
work well. It is really important to use children’s natural curiosity, following them, but also
inspiring them to act.
Keywords: activities for children, childminder, children’s play, attention span, curiosity
about the world
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Kształtowanie sprawności motorycznych
dziecka w wieku przedszkolnym
w aspekcie nauki pisania
Streszczenie: Problematyka artykułu poświęcona jest wspomaganiu rozwoju motoryki
dziecka w wieku przedszkolnym. Poruszone zostały kwestie dotyczące etapów rozwoju
motoryki dużej i małej oraz stymulowania zdolności manualnych i nauki pisania. Przedstawiono rozwój sfery motorycznej w aspekcie kształtowania umiejętności pisania, która
należy do fundamentalnych kompetencji manualnych dziecka.
Słowa kluczowe: rozwój dziecka, motoryka duża i mała, ćwiczenia motoryki

Wszelką aktywność ruchową człowieka określamy mianem motoryki. Wyodrębnia
się dwa podstawowe jej rodzaje: motorykę dużą (postawa ciała i lokomocja) oraz motorykę małą (chwyt i manipulacja)1. Motoryka duża powiązana jest z ruchami całego
ciała i odnosi się do dużych partii mięśniowych. Właściwy przebieg i rozwój motoIzabela Stelmasiak – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Zainteresowania: historia najnowsza, literatura, podróże.
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ryki dużej jest warunkiem rozwoju motoryki małej. Opanowanie płynnych ruchów
globalnych pozwoli w następnej fazie wykonać precyzyjne ruchy dłoni. W sprawność
małej motoryki zaangażowane są małe mięśnie, które umożliwiają korzystanie z niewielkich przedmiotów czy też z narzędzi kreślarskich. Motoryka mała wymaga koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji na czynnościach wykonywanych za pomocą niedużych ruchów ręki, takich jak: ugniatanie, chwytanie, nawlekanie, zapinanie
guzików, rysowanie, pisanie2.
Dzięki zmianom zachodzącym w rozwoju motorycznym człowiek nabiera nowych zdolności. Ewolucja motoryki dużej oraz małej przebiega dynamicznie, zwłaszcza w 1. roku życia. W tym okresie widoczne są liczne zmiany, zmierzające do uzyskania harmonii całego ciała, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie dziecka
w otaczającym świecie. Niezależność i poczucie sprawstwa motywuje dziecko do systematycznej eksploracji świata.
Do zadań opiekunów należy organizowanie warunków, które sprzyjają rozwijaniu
umiejętności ruchowych dziecka:
– zapewnienie luźnej, nieograniczającej ruchów odzieży,
– zapewnienie nieskrępowanej przestrzeni,
– pobudzanie i zachęcanie do aktywności ruchowej poprzez impuls/bodziec
słowny bądź przedmiotowy,
– udzielanie pomocy i wsparcia podczas prób ruchowego usamodzielnienia się3.
Bez wyżej wymienionych warunków dziecko nie jest zdolne do osiągnięcia samodzielności i niezależności.
Dalsze przemiany w zakresie motoryki zachodzą w okresie przedszkolnym.
W tym czasie następuje spowolnienie tempa wzrostu. Na początku tego okresu, to jest
około 3.–4. roku życia można zaobserwować niski poziom umiejętności manualnych.
Owa niezręczność wynika z niedostatecznie rozwiniętych mięśni dłoni oraz palców.
Ponadto dominacja mięśni zginaczy nad prostownikami powoduje, że charakterystyczne dla tego okresu są nieskoordynowane oraz niepohamowane ruchy ciała. Ich
przyczyna tkwi w relatywnie słabo rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Dodatkową trudność stanowi łączenie i jednoczesne wykonanie dwóch czynności
motorycznych. Wynika to z właściwości pamięci krótkotrwałej oraz niepodzielności
uwagi4. Czynnikiem spowalniającym rozwój jest także monotonia i długotrwałość zadaniowa, która wzbudza zniechęcenie, znudzenie oraz powoduje wycofanie i bierność
W wolnym czasie czyta książki o tematyce romantycznej, chętnie jeździ rowerem i ogląda francuskie komedie.
1
D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 177.
2
M. Siatrak, M. Onochin-Mączka, Motoryka mała, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2017, s. 4.
3
Tamże, s. 88–89.
4
M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie czytać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, s. 17.
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dziecka. Zmiana i ewolucja w kształtowaniu się umiejętności motorycznych następuje między 4. i 5. rokiem życia. Wówczas dochodzi do zwiększenia się masy mięśniowej
ciała, która osiąga 75% ciężaru całego ciała5, co skutkuje znacznym rozwojem ruchowym. Ten okres rozwoju nazywany jest złotym okresem motoryki6. Dziecko chętnie
podejmuje się trudnych czynności, ponieważ zdolne jest do wykonania złożonych,
skomplikowanych zadań. Progres następuje na skutek wielu czynników: rozwoju
wspomnianej wyżej koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej oraz orientacji przestrzennej7. Przedszkolak na tym etapie rozwoju potrafi swobodnie chodzić,
skakać, biegać, rzucać, chwytać, utrzymywać równowagę i wspinać się8.
W jego umiejętnościach motorycznych widoczna jest coraz większa precyzja, jak
również celowość i świadomość działania. Ponadto wykonywane ruchy charakteryzują się dużą estetyką i większą zgrabnością9, przypominają ruchy dorosłego człowieka.
Wzmożona aktywność ruchowa umożliwia dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby
ruchu, jednocześnie stymuluje pozostałe obszary rozwoju. Należy zauważyć, że zdolność kontrolowania wysiłku chroni przed zbytnim zmęczeniem.
Charakterystyczne parametry złotego wieku motoryki to:
1. Wzmożona aktywność ruchowa, odczuwanie „głodu ruchowego” (nadmierna
ruchliwość).
2. Umiejętność przyswajania w tym samym czasie kilku czynności motorycznych
(na przykład jazda na rowerze).
3. Zwinność, harmonia i płynność ruchowa oraz poczucie rytmu.
4. Niedoskonałość manualna (na przykład trudność zawiązywania sznurowadeł
w butach).
5. Ustalenie lateralizacji (prawej bądź lewej strony).
6. Czerpanie wzorców społecznych w zakresie aktywności fizycznej od osób znaczących10.
Wiek przedszkolny to również początki dymorfizmu płciowego. Dziewczęta
w przeciwieństwie do chłopców znacznie chętniej angażują się w zabawy wymagające
mniejszego wysiłku fizycznego. Chłopcy zaś poszukują aktywności wymagających od
nich większej wytrzymałości i sprawności motorycznej.
Końcowy okres wieku przedszkolnego charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami zręcznościowymi, gibkością i swobodą motoryczną. Płynność i harmonia
ruchów pozwala antycypować następstwa. Dzięki temu dziecko przybiera właściwą
pozycję ciała, by móc z łatwością wykonać zaplanowany ruch. Motoryka mała w tym
Tamże, s. 18.
A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 106.
7
M. Dmochowska, dz. cyt., s. 18.
8
B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 94.
9
A. Jaczewski, dz. cyt., s. 106.
10
B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), dz. cyt., s. 94.
5

6

90

Izabela Stelmasiak, Magdalena Różańska

okresie także przechodzi wielką metamorfozę. Wcześniejsze trudności z wykonaniem, wydawałoby się, prostych zadań w tym momencie znikają. Dziecko potrafi
zrealizować wiele działań bez nadmiernej kontroli: nawleka igłę, zapina guziki, staranniej rysuje11. Wszystko to, jak podkreśla Ryszard Przewęda, odbywa się za sprawą
„zakończonej mielinizacji włókien nerwowych i inerwacji drobniejszych mięśni kończyn górnych”12. Oznacza to osiągnięcie ostatecznego kształtu włókien nerwowych
oraz wydłużenia komórek nerwowych i ich połączenia. Maria Kielar-Turska poszerza zasób informacji związanych z zachodzącymi zmianami o wzrost liczby synaps,
tworzących „nowe połączenia między neuronami”13. Autorka zwraca dodatkowo
uwagę na zmianę charakteru snu, w którym fale theta ustępują miejsca falom alfa
odpowiedzialnym za skupienie uwagi. Ponadto zwiększająca się „synchronizacja aktywności w różnych obszarach mózgu oraz koordynacja między płatami czołowymi
a innymi częściami mózgu”14 również nie są obojętne i przyczyniają się do kolejnych
zmian rozwojowych. Modyfikacje w organizmie człowieka na tym etapie prowadzą
do zwiększenia kontroli zachowań. Pozwalają także dziecku opanować umiejętności przewidywania następstw oraz rozwiązywania zadań wymagających logiczno-matematycznego myślenia/podejścia15.
W kolejnych latach życia dziecka następuje dalsze doskonalenie nabytej sprawności ruchowej, kształtowanie się koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz nabywanie
większej sprawności związanej z motoryką małą. Jest to element dojrzałości ośrodków motorycznych mieszczących się w układzie nerwowym, jak również aparatu stawowego i mięśniowego16.
Analizując rozwój ruchowy człowieka, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa
jego kierunki. Pierwszy – idący wzdłuż całego ciała poprzez tułów aż po kończyny dolne (motoryka duża). Drugi – przebiegający od osi ciała ku zewnętrznej jego stronie,
obejmujący kolejno ramiona, przedramiona, dłonie aż po palce (motoryka mała)17.
Elizabeth Hurlock określa je mianem „następstwa cefalokaudalnego oraz kierunku
proksimodalnego”18. Taki układ oznacza jedną istotną właściwość: aby wykonać precyzyjnie czynności związane z motoryką małą, należy w pierwszej kolejności opanować ruchy globalne całego ciała, a dopiero później rąk. Na podstawie przybliżonych
kierunków zauważamy, iż rozwój motoryki jest procesem, który realizuje się dzięki
licznym doświadczeniom.
M. Dmochowska, dz. cyt., s. 19.
R. Przewęda, Rozwój motoryczny, [w:] A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 127–128.
13
M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 203.
14
Tamże.
15
Tamże.
16
R. Przewęda, dz. cyt., s. 129–130.
17
Tamże.
18
E. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1961, s. 176.
11
12
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Wsparcie rozwoju motoryki małej polega na wzmocnieniu działań związanych
z czynnościami dnia codziennego, chociażby z samoobsługą. Dlatego trzeba dać
dziecku szansę i możliwość zmagania się z tymi, tak prozaicznymi dla dorosłych zadaniami. W początkowej fazie należy oczywiście wspomóc dziecko w opanowaniu
czynności i stopniowo się wycofywać. Pamiętajmy, iż wiele czynności dziecko opanowuje dzięki obserwacji i naśladowaniu osób dorosłych.
Po przyswojeniu podstawowych umiejętności poruszania się dziecko nadal zdobywa i doskonali umiejętności ruchowe. Rozwija jednocześnie sprawność ruchu manipulacyjnego, zmierzającego do korzystania w przyszłości z narzędzi codziennego
użytku. Wzrost ogólnej sprawności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym wiąże
się z rozwijaniem kolejnych zręczności w obszarze motorycznym. Szczegółowy obraz
umiejętności ruchowych dziecka prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Rozwój małej motoryki od 2. do 6. roku życia

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Wiek
2,1–2,6 lat

Wiek
2,7–3 lat

Wiek
3,1–3,5 lat

Wiek
3,6–4 lat

Wiek
4,1–4,5 lat

Wiek
4,6–5 lat

zgina papier, przecina
tworzy
papier
zgięcie
w jednym
miejscu

tnie papier
na dwa
kawałki

przecina
papier
w środku,
na całej
długości

wycina
kółka,
kwadrat
po śladzie

zgina
papier na
pół, łącząc
krawędzie
ze sobą

rysuje linie
poziome

rysuje szyny

rysuje
krzyżyk

rysuje
kwadrat

rysuje
trójkąt
i prostokąt

buduje
schody
z 6 klocków
(3 w podstawie,
2 w środku,
1 na górze)

buduje
piramidę
według
instrukcji
z 6 klocków

rysuje koło

układa wieżę konstruuje
z 3–5 klocścianę
ków
z 4 klocków
(2 na dole,
2 na górze)

nawleka 1
do 2 korali

odkręca
nakrętkę
z butelki

właściwie
umieszcza
kształty
w nakładce

przeplata 3
do 5 dziur

rozpina
3 guziki

umieszcza
10 korali
w butelce
w czasie
30 sekund

rozpina
i zapina
1 guzik

Wiek
5,1–6 lat
zgina papier
na pół dwa
razy, łącząc
krawędzie
ze sobą

łączy kropki, koloruje
rysując linie pomiędzy
pionowymi
kreskami
potrafi
odwzorować
niektóre
litery

potrafi
narysować
linie ukośne
////\\\\

potrafi
narysować
szlaczki literopodobne
CCC, UUU

dotyka
każdym
palcem
do kciuka

rysuje
szlaczki
typu VVVV,
XXX, I_I_I

potrafi
odwzorować
litery
drukowane
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Tabela 1. Rozwój małej motoryki od 2. do 6. roku życia (cd.)

Rysowanie, chwytanie

Wiek
2,1–2,6 lat

Wiek
2,7–3 lat

Wiek
3,1–3,5 lat

Wiek
3,6–4 lat

Wiek
4,1–4,5 lat

Wiek
4,6–5 lat

Wiek
5,1–6 lat

okres bazgroty: bazgrota
bezładna, następnie
kontrolowana

okres schematyczny:
głowonogi

okres schematyczny:
głowotułów

okres schematyczny:
schematy
wzbogacone

prymitywne chwyty
pisarskie: chwyt
wskazicielem, chwyt
cylindryczny

prymitywne chwyty
pisarskie: chwyt
z wyprostowanymi palcami,
chwyt wskazicielem
przejściowe chwyty
pisarskie: styczny chwyt
trójpalcowy, czteropalcowy,
chwyt skrzyżowanego
kciuka

przejściowe chwyty
pisarskie
dojrzałe chwyty pisarskie:
dynamiczny chwyt
trójpalcowy, dynamiczny
chwyt czteropalcowy,
trójpalcowy boczny

przejściowe
chwyty
pisarskie
dojrzałe
chwyty
pisarskie

Źródło: K. Pietrowska-Madej, A. Żychowicz, Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Wydawnictwo
Harmonia, Gdańsk 2018, s. 248.

Z tabeli wynika, że rozwój motoryki małej przedszkolaka to dynamiczny proces,
odbywa się dzięki kolejnym doświadczeniom zdobywanym w trakcie wykonywania
codziennych, powtarzających się czynności. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji manualnych stanowi istotny element w procesie poznawczym dziecka. „Ręce są dla
dziecka pierwszymi zabawkami”19. Dzięki nim malec komunikuje się z otoczeniem,
zdobywa nowe doświadczenia. Śmiało można wnioskować, że ręce przyczyniają się
do progresu procesu fizycznego, społecznego i poznawczego.

Wspieranie i doskonalenie umiejętności motorycznych
Amerykański psycholog Jerome Bruner twierdzi, że ważne jest właściwe wsparcie
i stymulowanie dziecka20, zachęcanie go do odkrywania i poszukiwania. Według niego na uwagę pedagogów zasługuje koncepcja rusztowania (scaffolding)21, polegająca
głównie na stawianiu przez dziecko szeregu pytań, a tym samym gromadzeniu danych i informacji, wymagających od jednostki trudnej umiejętności skupienia myśli
i uwagi.
Według autora zadaniem pedagoga jest dostosowanie metod, form i środków do
indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i poznawczych dziecka.
Istotne są możliwości komunikacyjne i językowe dziecka. Bruner podobnie jak Jean
A. Kulis, Terapia zajęciowa w pediatrii, [w:] A. Bac (red.), Terapia zajęciowa, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 88.
20
I. Sikorska, Rozwój dziecka w przedszkolu: stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 17.
21
Tamże.
19
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Piaget podkreśla istotę uczenia się opartego na bazie operowania na konkretach. Natomiast za Lwem Wygotskim promuje rolę nauczyciela-instruktora wprowadzającego
i pokazującego drogę radzenia sobie z problemem. Nauczyciel ma stwarzać sytuacje
zadaniowe, równocześnie udzielać pozytywnego wzmocnienia oraz wsparcia w odkrywaniu i objaśnianiu karty „instrukcji obsługi świata”. Słowem, nauczyciel ma być
towarzyszem w poznawaniu rzeczywistości. Takiej strategii najlepiej służą metody
aktywizujące.
Konieczność indywidualizacji pracy z dzieckiem należy odnieść do poziomu obszaru poznawczego wychowanka22. Wymogi w tym zakresie zawiera podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku, która wskazuje na indywidualizację oraz wieloaspektowe wsparcie
wychowanka23.
W zakresie wspierania umiejętności małej motoryki pomoc polega w głównej
mierze na kształtowaniu i doskonaleniu sprawności dłoni i ręki w długim procesie
nabywania umiejętności pisania, formowania zdolności odtwórczych24.
Do ćwiczeń kształtujących i wspierających umiejętności małej i dużej motoryki
należą między innymi:
– modelowanie z różnego rodzaju mas plastycznych (modelina, plastelina, masa
solna bądź papierowa),
– wycinanie nieskomplikowanych form i kształtów, nawiązujących do przedstawianych treści tematycznych, związanych z różnymi obszarami życia,
– rysowanie, malowanie na „większych płaszczyznach” kolorowych plam czy też
wszelkiego rodzaju kształtów, sylwet, form,
– tworzenie konstrukcji z klocków25,
– zabawy ruchowe połączone z rzucaniem i chwytaniem, toczeniem,
– czynności samoobsługowe, prace połączone z ruchem manipulacyjnym oraz
wynikające ze spontanicznego zaangażowania.
Wymienione powyżej czynności służą kształtowaniu podstawowych umiejętności: zręcznościowych, celowości, precyzji ruchów oraz ich oszczędności26. Należy
H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (red.), Świat małego dziecka, t. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s. 118.
23
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
Dz.U. 2017, poz. 356.
24
M. Burtowy, Etapy działań wychowawczo-dydaktycznych w zakresie przygotowania dziecka
w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania, [w:] A. Brzezińska (red.), Czytanie i pisanie –
nowy język dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 85.
25
Tamże, s. 87.
26
M. Dmochowska, dz. cyt., s. 43.
22
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zwrócić uwagę na maksymalne udoskonalenie i zharmonizowanie współpracy obu
rąk. Wyrobienie „specyficznych sprawności posługiwania się dłońmi i palcami,
a także opanowanie sposobu wszechstronnej ich kooperacji”27. Modelowanie umiejętności z zakresu motoryki małej posłuży dalszemu rozwojowi. Dziecko będzie samodzielnie wykonywało czynności związane z ruchem ręki i dłoni zależnie od materiału, narzędzi i metod pracy. Kompetencje manualne wspomagane umiejętnością
pokonywania problemów i planowania pozwolą dziecku realizować własne cele. Powyższym celom służy ekspresja plastyczna.
Różnorodne techniki plastyczne dostarczają ciekawych sposobności ćwiczenia
sprawności, ale i pozytywnych emocji. Działalność plastyczno-konstrukcyjna oferuje całą gamę różnorodnych materiałów, narzędzi i technik, z pomocą których zajęcia
dydaktyczne mogą stać się wciągającą formą poznawczą. Mogą posłużyć jako sposób
wsparcia rozwoju funkcji motorycznych, potrzebnych do nauki pisania. Kreatywność
w tym zakresie nie zna granic.
Techniki plastyczno-konstrukcyjne dzielą się na dwa rodzaje:
– przestrzenne, dzięki którym można uzyskać efekt przestrzenny, trójwymiarowy,
– płaskie, w których uzyskać można dwuwymiarową powierzchnię28.
Techniki przestrzenne polegają na komponowaniu całości z mniejszych elementów. Całości te powstają z budulca o rozmaitych rodzajach i strukturze. Pozwalają
poznać świat w odmienny sposób – za pomocą różnych bodźców, z udziałem różnych układów. Podczas wykonywania kompozycji dziecko „musi dokonać licznych
analityczno-syntetycznych operacji umysłowych”29. Musi przeanalizować położenie
elementów względem siebie, zaplanować kolejne etapy pracy. Jednym słowem – uruchomić procesy myślowe, skupić uwagę i zaangażować ruchy dłoni i palców tak, by
współpracowały ze sobą. Zabawy konstrukcyjne wymagają umiejętności koordynacji
obu stron ciała oraz harmonijnych gestów, czyli osiągnięcia dojrzałości swobody ruchów ramion i barków. Zadania konstrukcyjne wymagają także ukształtowanej świadomości orientacji przestrzennej, która jest niezbędna do opanowania umiejętności
pisania i osiągnięcia dojrzałości szkolnej30. Brak wzajemnego współdziałania stanowi
barierę i uniemożliwia wykonanie zadania. Do technik przestrzennych zalicza się:
układanie, zabawy konstrukcyjne, wycinanie, lepienie i majstrowanie.
Inicjacja plastyczna – zastosowanie techniki płaskiej – następuje we wczesnym
dzieciństwie w chwili sięgnięcia po narzędzie kreślarskie. Dziecko najpierw zakreśla
na dużej płaszczyźnie mało staranne bazgroty, po czym przechodzi w etap głowonogów oraz postaci ludzkich.
Dalej następuje ewolucja z etapu szablonu do fazy własnej ekspresji twórczej –
plastycznych projekcji konkretnych sytuacji, postaci, scen wzbogaconych wieloma
27
28
29
30

Tamże, s. 44.
Tamże, s. 77–78.
Tamże, s. 78.
Tamże, s. 79.
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szczegółami. Technika płaska ma charakter graficzny, tak więc wspierana kreską, zygzakiem czy linią tworzy świat pełen barw i emocji, rycinę pełną informacji, dowodów
oraz pytań. Jest niewerbalną formą wypowiedzi, pozwalającą dziecku na swobodę
i otwartość komunikacji wyrażenia siebie i wiedzy o świecie.
Pierwsze bazgroty powstają w sposób mało kontrolowany, rozrzutny, zamaszysty,
często z udziałem całego ciała. Trzeba dużo czasu i wielu ćwiczeń, by w ruch zaangażowane zostały wyłącznie ręka, nadgarstek i palce. Początkowo technika płaska uzewnętrznia się bez udziału i kontroli wzroku, ale aktywność ruchowa zawsze związana
jest z aktywnością poznawczą31. Obszar poznawczy dziecka wymaga, jak wiadomo,
wsparcia towarzyszącego mu dorosłego, polegającego na wzmacnianiu koncentracji dziecka, skupienia uwagi oraz rozwijania spostrzegania i myślenia. W życiu codziennym mają miejsce sytuacje, w których dzieci działają szablonowo, wykonując
określone ruchy dłoni bez większego zaangażowania reszty ciała, schematycznie. Bez
wątpienia jest to spowodowane opanowaniem pewnej liczby sekwencji ruchów małej motoryki, a w następstwie wykorzystywania ich w trakcie wykonywania innych
czynności. To zjawisko można zaobserwować podczas prac manualnych połączonych
z ekspresją plastyczną, w której malec znakomicie sobie radzi. Osiągane sukcesy są
efektem wysiłku oraz wyćwiczonej koordynacji i współpracy ruchów palców i dłoni32.
Dla uzyskania sprawności motoryki małej ważne jest stworzenie podczas zabaw
szerokiego wachlarzu kombinacji ruchowych, by angażować nie tylko ruchy dłoni
i palców dziecka, ale również ruchy całego ciała. W ten sposób kształtowana jest umiejętność kontroli oraz przewidywania skutków dalszych następstw. Prócz rozwijania
sprawności motoryki małej istotne jest wspieranie ruchów globalnych. Ponadto właściwym kierunkiem wsparcia umiejętności motorycznych jest kształtowanie orientacji
przestrzennej u dziecka, preferencji powiązanej nie tylko z ruchami całego ciała, ale
w szczególności z ruchami rąk. Zanim jednak dojdzie do kształtowania umiejętności
motoryki małej, należy pamiętać o wspieraniu ruchów globalnych ciała. Poczucie własnego ciała oraz jego miejsca w przestrzeni stanowi podstawę właściwie rozwiniętej
orientacji przestrzennej, która jako skomplikowany i złożony proces pozwala zrozumieć stosunki zachodzące w przestrzeni między obiektami33. Stwarzając sytuacje zabawowe wymagające znajomości i rozumienia pojęć przestrzennych, uczy dzieci orientacji i stosunków, jakie zachodzą w otoczeniu. Poznanie własnego ciała i określenie jego
granic umożliwia budowanie własnej indywidualności i tożsamości, ale zwraca także
uwagę na współistnienie innych osób, ucząc współpracy i poszanowania34. Umiejętność odbierania świata nie tylko z własnej perspektywy, lecz również z punktu widzenia drugiej osoby pozwala określić usytuowanie przedmiotu względem drugiego.
Tamże, s. 134.
Tamże, s. 44.
33
L. Kołodziej, E. Zgondek, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu. Orientacja przestrzenna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2017, s. 5.
34
Tamże.
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Zdolności te mają olbrzymie znaczenie w nauce pisania, czytania i liczenia. Dzięki
nim dziecko uczy się zapamiętywania określonych elementów ruchowych, osiągając
sprawność łączenia wielu ruchów w jedną całość. Ruchy stają się przez to harmonijne, ciągłe i płynne35. Wspieranie umiejętności motorycznych i formowanie orientacji
przestrzennej pozwala rozwinąć u dziecka kompetencje potrzebne na etapie edukacji
wczesnoszkolnej. Wykształcona zdolność zapamiętywania, umiejętna kontrola nad
własnym ciałem i jego świadomy obraz ułatwią proces uczenia się.
Poruszając temat wzmacniania sprawności motorycznych, nie można pominąć
ważnego wątku lateralizacji i koordynacji bilateralnej. Oba procesy są niezmiernie
ważne i potrzebne w kształtowaniu się zręczności ruchowych dziecka. Proces lateralizacji przebiega stopniowo, zmienia się z upływem czasu w wyniku progresu ruchowego człowieka. Według Anny Olczak lateralizacja formuje się na skutek istotnych zmian, czyniąc „przewagę jednej strony ciała nad drugą w czasie wykonywania
czynności ruchowych”36. Natomiast jak twierdzi Denise Berthet, lateralizacja wynika
z asymetrii funkcjonalnej, co znaczy, że jedna ręka wykonuje określoną czynność przy
wsparciu drugiej, która pomaga wykonać zadanie37. W obu przypadkach mamy zatem do czynienia z dominacją jednej strony ciała nad drugą wyrażanej w sprawności
ruchowej (prawej bądź lewej) kończyny górnej i dolnej, jak również aparatu wzrokowego. Za tę zależność, czy też dominację, odpowiedzialna jest „przeciwległa półkula mózgu”. Przewaga półkulowa decyduje o dominacji w procesach, sprawnościach
i umiejętnościach dziecka. Jednak dla sprawnego i właściwego rozwoju konieczna jest
kooperacja na płaszczyźnie obu półkul38. Każda z półkul inaczej przekazuje, interpretuje i analizuje bodźce. Lewa odpowiada za bardziej szczegółowe selekcjonowanie
informacji, prawa zaś interpretuje w sposób globalny, całościowy39. W przypadku gdy
ręka wiodąca znajduje się po tej samej stronie co wiodące oko, mówi się o powstaniu
układu ręka–oko, fundamentalnego dla koordynacji wzrokowo-ruchowej, umożliwiającej swobodne wykonywanie czynności manipulacyjnych i grafomotorycznych40.
Istotne jest, aby podczas ćwiczeń grafomotorycznych czy pierwszych prób pisania z uwagą kontrolować wysiłek dziecka. Zdecydowanie nie wolno dopuszczać do
zbytniego napięcia i przeciążenia mięśni ręki. Takie obciążenie może przyczynić się
do trudności, a te mogą spowodować zniechęcenie oraz brak zaangażowania w wykonywanie zadania. Należy zatem pamiętać o stopniowaniu trudności i przeplataniu
działań ćwiczeniami odprężającymi, zwracać baczną uwagę na predyspozycje i możliwości dziecka.
M. Dmochowska, dz. cyt., s. 47.
A. Olczak, Koordynacja ruchowa ciała człowieka. Ocena funkcjonalna i leczenie ruchem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, s. 14.
37
D. Berthet, Wprowadzenie do nauki pisania, Cyklady, Warszawa 2002, s. 36.
38
K. Pietrowska-Madej, A. Żychowicz, Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci,
Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2018, s. 71.
39
Tamże.
40
A. Olczak, dz. cyt., s. 14.
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Człowiek nie rodzi się z określoną lateralizacją, mimo iż genetycznie i hormonalnie posiadamy predyspozycje do praworęczności lub leworęczności. Proces formowania kończy się około 4.–6. roku życia. W tym okresie dziecko powinno wykształcić stronę dominującą (oka oraz kończyn), by w chwili podjęcia nauki w szkole nie
wystąpiły zaburzenia i wieloaspektowe trudności41. Badania lateralizacji są istotnym
czynnikiem w zakresie przyjęcia właściwego kierunku pisania. Bardzo ważna jest zatem wczesna diagnostyka, zwłaszcza w lateralizacji skrzyżowanej lub nieustalonej.
Zajęcia pod okiem terapeuty pozwolą na ukształtowanie się właściwych kierunków:
z góry na dół oraz z lewej do prawej strony42.
Koordynacja bilateralna określana jest jako umiejętność współdziałania (w danej
chwili) „obu stron ciała” w celu harmonijnego i sprawnego wykonania ruchu. Synergia
ta jest potrzebna podczas manipulacji oraz w czynnościach towarzyszących codziennemu życiu, a także pisaniu. Stymuluje mózg do wysiłku, większej aktywności, dzięki
czemu możliwe jest zdobycie licznych istotnych w procesie uczenia się informacji43.
Wspieranie umiejętności motorycznych odbywa się głównie poprzez zabawy,
zwłaszcza takie, które wymagają włączenia wszystkich partii ciała. Nie należy ograniczać dzieciom aktywności ruchowej. Potrzeba ruchu w wieku dziecięcym nie wynika
z przypadku, ale jest kołem napędowym doskonalącym inne funkcje organizmu.
Poniżej zostały wymienione propozycje zabaw dla przedszkolaków.
Propozycje ćwiczeń dłoni:
1. Dotykanie dłoni, pocieranie ich, „mycie” (wyczuwanie dłoni).
2. Zaciskanie i otwieranie dłoni, klaskanie: swobodne, rytmiczne.
3. Gniecenie gąbki lub piłeczki piankowej.
4. Wyciskanie wody z nasączonej gąbki.
5. Zgniatanie z papieru, bibuły kul i rzucanie nimi w określonym kierunku.
6. Chwytanie i przenoszenie przedmiotów całą dłonią.
7. Wkładanie i wyjmowanie przedmiotów małych, dużych.
8. Otwieranie i zamykanie różnego rodzaju pudełek.
9.	Czynności samoobsługowe: mycie rąk, mycie zębów, wycieranie się, czesanie
się, nabieranie jedzenia na łyżkę, widelec.
10.	Zabawy z wodą: wlewanie, przelewanie wody z dłoni, strząsanie wody z palców.
11. Zabawy z różnymi masami plastycznymi (glina, masa solna, plastelina).
12. Zabawy konstrukcyjne.
Propozycje ćwiczeń palców:
1.	Przykładanie kolejno palców każdej dłoni: kciuk do kciuka, wskazujący do
wskazującego itd., paluszki się witają, kłaniają itp.
2. Stukanie palcami w podłogę, ławkę: „pada drobny deszczyk”, „jest ulewa”.
3. Naśladowanie gry na pianinie, flecie, trąbce, nosie.
41
42
43
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4. Przypinanie spinaczy do bielizny na brzeg pudełka kartonowego i nie tylko.
5.	
Doskonalenie chwytu pęsetkowego palcem wskazującym i kciukiem, na
przykład solenie, skubanie, przewracanie kartek książki, przekładanie kart
do gry itp.
6. Zabawy paluszkowe „Idzie kominiarz”, „Sroczka kaszkę warzyła” itp.
7.	Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez
różne rzeczy i otwory.
8. Zabawy z kreatywnymi drucikami.
9.	Lepienie/ugniatanie plasteliny – wałkowanie cienkich wałeczków i obwodzenie nimi figur geometrycznych, listków, owoców itp., wypełnianie konturów.
10.	Różnego rodzaju cięcia: przecinanie pasków papieru, sznurka, materiałów,
cięcie po linii prostej, wycinanie po liniach falistych, łamanych, wycinanie
figur geometrycznych.
Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych:
1.	
Dowolne kreślenie palcem/pędzlem prostych kształtów (dowolnych lub
określonych linii prostych, ukośnych, falistych, okrągłych itp.).
2. Pogrubianie wzorów/konturów.
3.	Zamalowywanie (kredą, farbą, węglem) dowolnej przestrzeni dużych/małych płaszczyzn.
4. Rysowanie kredką dowolnych rysunków na podany temat, według poleceń.
5. Obrysowywanie szablonów od zewnątrz i od wewnątrz.
6.	Kalkowanie/kopiowanie obrazów, wzorów przez kalkę techniczną, maszynową.
7.	Łączenie liniami wyznaczonych punktów – na tablicy, na kartce łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą w celu uzyskania zaplanowanego konturu
na przykład domku, samochodu, choinki itp.
8.	Kreskowanie – wypełnianie rozmaitych konturów małymi kreskami stawianymi pionowo, poziomo, ukośnie, pamiętając o zachowaniu kierunku prawidłowego kreślenia.
9.	Rysowanie szlaczków w powiększonej liniaturze, a potem w liniaturze odpowiadającej w zeszycie:
– pogłębianie konturu, czyli wodzenie mazakiem, ołówkiem po śladzie,
– kończenie zaczętego wzoru,
– odwzorowywanie szlaczków według zademonstrowanych wzorów,
– próby odtwarzania demonstrowanych wzorów z pamięci,
– samodzielne rysowanie różnorodnych szlaczków44.
Stymulowanie rozwoju motoryki małej, Blog Moje Bambino. Porady Pedagogiczne, https://
mojebambino.pl/blog/index.php/2018/11/26/stymulowanie-rozwoju-motoryki-malej/
[dostęp:
29.07.2021]; M. Barańska, Paluszkami tak i siak. Zabawy paluszkowe z wierszykami, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014; W. Bartkiewicz, A. Giczewska, Terapia ręki, aCentrum, Warszawa
2014. Inspiracje znajdują się również w opracowaniach: G. Platt, Pokonać dyspraksję. Prosty program
ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole, Grupa Wydawnicza Harmonia,
44
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Zamieszczone propozycje ćwiczeń i zabaw ruchowych w znacznej mierze doskonalą sprawność rąk, podobnie jak codzienne czynności związane z samoobsługą. Tak
jak w innych działaniach tak i tu dużą rolę odgrywa systematyczność i powtarzalność,
dzięki którym nabyte kompetencje są wzmacniane i doskonalone. Można je uznać za
wyjściowe do opanowania czynności związanych z precyzją pisania.

Kształtowanie umiejętności pisania
Kształtowanie umiejętności pisania jest procesem złożonym i długofalowym. Sam
tok przygotowawczy rozpoczyna się już na początku edukacji przedszkolnej i trwa
przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Nauczyciel zaczyna przygotowania
do opanowania umiejętności pisania już w najmłodszej grupie przedszkolnej (trzylatków), a intensyfikuje wspólną pracę w ostatnim roku uczęszczania do przedszkola,
w grupie dzieci sześcioletnich. Powszechnie wiadomo, że dziecko na etapie edukacji
przedszkolnej ochoczo wykazuje zainteresowanie uczeniem się, zdobywaniem nowych umiejętności i nowych doświadczeń. Dzięki eksploracji otoczenia oraz zabawie
nauka przychodzi przy okazji. Sprawia przy tym radość, dostarcza bodźców stymulujących do dalszej czynnej aktywności. Większa ciekawość skłania dziecko do głębszej
obserwacji oraz osobistej analizy otoczenia. W efekcie następuje intensywniejsze zainteresowanie światem, różnymi dziedzinami życia i nauki.
W okresie przedszkolnym, około 6. roku życia, dziecko zaczyna kierować swe zainteresowania poza obszary związane stricte z rodziną. Uczy się większej samodzielności i zaradności, czego skutkiem jest rozluźnienie relacji rodzinnych, dążenie do
niezależności.
Pobyt w przedszkolu z innymi dziećmi i osobami dorosłymi sprawia, iż kształtują
i doskonalą się osobiste umiejętności społeczne jednostki. Stopniowo zanikający egocentryzm skutkuje znaczną otwartością na innego. Tym samym formuje się postawa
większej empatii. Dziecko zaczyna dostrzegać, że jego świat nie składa się wyłącznie
z członków jego rodziny, lecz także z innych osób, które spełniają różne (ważne lub
mniej ważne) role w jego życiu. Widoczny jest wpływ mediów, za których pośrednictwem dziecko chłonie informacje, poszerzając jednocześnie zasób pojęciowy oraz
słownikowy.
Dojrzewanie w takich warunkach kładzie na nauczycielu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dużą odpowiedzialność. Za sprawą pierwszych (nie)powodzeń dziecko buduje swoje nastawienie do szkoły i nauki. Sukces bądź porażka łączą się z emocjami pozytywnymi lub negatywnymi. Pierwsze sukcesy w oczywisty
sposób dają radość z eksploracji, zachęcają do dalszego odkrywania, skłaniają do
samodzielnych poszukiwań. Uczą pokonywać trudności oraz budują postawę wyGdańsk 2016 oraz J. Szmalec, E. Binkuńska, G. Brzuzy, D. Wyszyński (red. nauk.), Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej, Difin, Warszawa 2020.
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trwałości. Z negatywnych emocji niestety wynika wiele niewłaściwych, złych postaw
i zachowań. Stają się one bodźcem powodującym poczucie strachu, lęku i zagrożenia.
Negatywne emocje bardziej niż pozytywne decydują o tym, czy dziecko będzie zdolne
samodzielnie podejmować „naukę”, czy też będzie potrzebowało wsparcia ze strony
nauczyciela lub osób bliskich. Za sprawą negatywnych emocji może pojawić się, a następnie ukształtować w dziecku (niechciana) negatywna motywacja do nauki45. Zdecydowanie takie nastawienie nie wróży dobrej współpracy i sukcesów. Jego przejawy możemy także dostrzec w konfliktowej naturze wychowanka. Zatem pobudzanie
pozytywnych procesów motywacyjno-emocjonalnych ma istotne znaczenie w podjęciu toku nauki pisania, gdyż formuje właściwe nastawienie do szkoły i szkolnych
obowiązków. Decyduje o samodzielnym kojarzeniu liter i ich dźwięków, ujawniając
się w znaczącym zaangażowaniu emocjonalnym, w wytrwałości w ćwiczeniach i próbach pisania. Budzi w dziecku refleksje nad możliwościami, jakie niesie ze sobą umiejętność pisania i zapisywania.
Jednym z celów kształtowania kompetencji językowych – umiejętności związanych z pisaniem – jest wspieranie obszaru poznawczego. Chodzi między innymi
o wzbogacanie wiedzy o sobie samym oraz o otaczającym świecie, jak również podejmowanie aktywności w zakresie przekazu wartości kulturowych i tradycji. To z kolei związane jest z poszerzaniem zasobu słownictwa oraz rozwijaniem komunikacji.
Dzięki utrwalonym na piśmie informacjom mamy możliwość czerpania wiedzy na
temat współczesnych i minionych epok oraz pokoleń. Jak zauważa Maria Cackowska:
„z tych względów pisanie i czytanie należą do najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka”46. Anna Brzezińska trafnie ujmuje potrzebę opanowania techniki pisania i czytania, rozpatrując i porównując ją do „narzędzi służących lepszemu
poznaniu otaczającego świata oraz lepszemu przekazywaniu (komunikowaniu) informacji”47. Tym samym podkreśla się istotę ludzkiej mowy i potrzebę pielęgnowania relacji interpersonalnych. Zarówno M. Cackowska, jak i A. Brzezińska zwracają
szczególną uwagę na znaczenie kontaktów społecznych w procesie ewolucji człowieka, na ich udział w opracowaniu nowych nurtów wychowawczych i dydaktycznych,
które formują ludzkość do życia w globalnej wiosce.
Sam proces i przebieg nauki pisania jest zdeterminowany wiekiem i stopniem
dojrzałości wychowanka. W dzisiejszych czasach dążymy (zwłaszcza rodzice) do jak
najszybszego zapoznania dzieci z umiejętnością pisania. Stymulując rozwój umysłowy, poszerzamy wachlarz umiejętności i zdolności dziecka oraz pobudzamy progres
rozwoju. Przy nauce pisania należy pamiętać o podstawowym warunku, jakim jest
opanowanie umiejętności dużej i małej motoryki. Dopiero później przychodzą komA. Brzezińska (red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 10.
46
M. Cackowska, Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s. 9.
47
A. Brzezińska, dz. cyt., s. 35.
45
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petencje werbalne oraz wymagany poziom dojrzałości intelektualnej i psychofizycznej48. W tym kontekście zauważalna jest pewna hierarchia, w której zdobycie kompetencji niższego rzędu prowadzi ku kompetencji wyższego rzędu.
Wiele kontrowersji i debat praktyków i teoretyków dotyczy wieku, w którym należy wprowadzać pierwsze składniki przygotowawcze do nauki pisania. Na szczególną
uwagę w tym zakresie zasługuje sam moment gotowości do podjęcia nauki pisania.
Przywołana „gotowość” nie pojawia się znikąd. Stanowi efekt długotrwałego procesu,
wielu zmagań dydaktyczno-wychowawczych osób dorosłych oraz samego dziecka,
w których istotne jest uwzględnienie warunków niezbędnych do osiągnięcia właściwego poziomu rozwoju oraz dojrzałości – na gruncie przedszkolnym i rodzinnym49.
Badając obszar związany z przygotowaniem dziecka do nauki pisania, nie można pominąć znaczenia gier i zabaw aktywizujących, mających na celu ukształtowanie
orientacji w kierunkach oraz schemacie własnego ciała50. Sprzyja temu organizowanie
warunków nauki w oparciu o działania konstrukcyjno-artystyczne, które:
– rozwijają sprawność motoryki dużej i małej,
– nadają ruchom płynność i precyzję.
Przygotowania do nauki pisania polegają na „doskonaleniu sprawności manualnych, prowokowaniu swobodnych ruchów ręki z uwzględnieniem zmiany kierunków, zamianie obrazu ruchowego na graficzny. Dopiero w ostatniej fazie przygotowań
wykonywanie elementów graficznych bezpośrednio na papierze”51. Jeżeli nauczyciel
obserwuje zainteresowanie ze strony dziecka literami i nauką pisania, powinien pamiętać o zasadzie podtrzymania zainteresowań i zaproponować dziecku odpowiedni
zestaw ćwiczeń i zabaw.
Na gruncie przedszkolnym nauka pisania rozpoczyna długotrwały proces, który
jest kontynuowany i pogłębiany na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowania
do nauki pisania w przedszkolu opierają się głównie na ćwiczeniach grafomotorycznych, obejmujących kreślenie linii prostych, falistych i łamanych. Dalej następuje rysowanie owali różnej wielkości, łuków oraz pętli, przechodzenie z prostej linii w łuk,
łączenie owali ze sobą, kreślenie kształtów i elementów literopodobnych, szlaczków,
kół oraz spirali52.
W procesie nauki pisania należy pamiętać również o umiejętnościach werbalnych. Mówienie spełnia tu nadrzędną rolę. Bez zdobycia tejże umiejętności nie byłoby
możliwości opanowania zdolności pisania i/lub czytania. Mowa umożliwia wyrażanie
własnej opinii, tworzenie osobistych przekazów myśli i uczuć, gromadzenie informaM. Cackowska, dz. cyt., s.10.
A. Brzezińska, dz. cyt., s. 51.
50
Przykłady zabaw znajdują się między innymi w: M. Swędrowska, Nauka czytania i pisania
przez gry i zabawy aktywizujące, Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, Poznań 2018.
51
Tamże, s. 59.
52
D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 31.
48
49
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cji i kreowanie systemów pojęciowych. Według Anny Łady-Grodzickiej nauka pisania rozpoczyna się od nauki aktów mowy53. Akt ten dotyczy werbalnej komunikacji,
polegającej na przepływie informacji od nadawcy do adresata w sposób komunikatywny. Odbywa się poprzez prowadzenie dialogu, rozmów, a nawet kłótni. W początkowej fazie nauki pisania akt mowy ma służyć jako niezbędny materiał językowy, na
podstawie którego można wyeksponować zdanie, wyraz, głoskę i literę. Zatem edukacji przedszkolnej przypada rola inicjatora i edukatora nauki pisania. Nauczyciele
przedszkola mają świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie działań przygotowawczych i realizacji przedmiotowej umiejętności. Dlatego w ramach współpracy z rodzicami starają się przekazać im wskazówki i wiedzę z tego zakresu.
Pracując z dzieckiem, należy ćwiczyć akcentowanie wyrazów i zdań, prawidłową
wymowę, pamiętać o poszerzaniu zasobu słownictwa czynnego i biernego, nie zapominając o znaczeniu rozwoju słuchu fonetycznego. Warto podejmować kroki ukierunkowane na zdobycie gotowości do nauki pisania, opierające się głównie na poznaniu 23 liter oraz dzielenia wyrazu na głoski i sylaby54. Dzięki temu przyszły uczeń
będzie mógł szybciej i spokojniej wkroczyć w progi szkoły i łagodniej przejść okres
adaptacyjny.
Zarówno pisanie, jak i czytanie uruchamiają takie same mechanizmy psycho
fizjologiczne, jakie potrzebne są podczas mówienia. Funkcjonują w obrębie takich
samych związków znaczeniowych (leksyka), dźwiękowych (fonetyka) oraz gramatycznych (składnia i fleksja)55.
Pomimo wspomnianych zbieżności i podobieństw opisane czynności obejmujące
naukę mówienia, pisania i czytania znacznie różnią się od siebie. Umiejętności mówienia dziecko osiąga dość wcześnie, bo około 2. roku życia. Nabywa tę sprawność na
skutek kontaktów słownych z innymi osobami. Dzięki słuchaniu cudzego mówienia
rozwija się słuch, natomiast wskutek powtarzania zasłyszanych dźwięków mowy – artykulacja. Doskonalenie na tym etapie kompetencji komunikacyjnych znacznie poprawia wymowę i wzbogaca zasób słownictwa, po to by w 4.–5. roku życia dziecko
stało się w pełni komunikatywne. W tym przypadku opanowanie zdolności odbywa
się nieświadomie i samowolnie. Strona gramatyczna, artykulacyjna czy dźwiękowa nie ma tu znaczenia, gdyż uwaga skupiona jest raczej na zrozumieniu treści samego przesłania. Dwie umiejętności, to jest mówienie i słuchanie, dzieci nabywają
w trakcie rozwoju i uczestniczenia w środowisku rodzinnym, później przedszkolnym.
W przedszkolu od wieku 3 lat rozpoczynają naukę czytania i pisania przez stymulację
rozwoju i osiągania standardów rozwojowych. Nauka pisania w przeciwieństwie do
nauki mowy odbywa się na skutek świadomych działań. Ucząc się pisania, dziecko
A. Łada-Grodzicka, ABC: Wyprawka sześciolatka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2004, s. 18.
54
D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 26.
55
M. Cackowska, dz. cyt., s. 10.
53
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musi znać najważniejsze elementy składowe wyrazów (litery). Umyślnie i świadomie
łączyć je, tworząc strukturę zdaniową. Musi opanować skomplikowaną umiejętność
łączenia wielu funkcji (słuchu, wzroku, dotyku), aby dokonać zapisu. Wymaga to od
dziecka dużego wysiłku i skupienia, a także cierpliwości i zaangażowania emocjonalnego. „Umiejętności tych bowiem dziecko nie dziedziczy, ani nie jest w stanie opanować ich spontanicznie. Musi je sobie przyswoić od dorosłych, którzy umiejętnie
przekazują system mowy, charakterystyczny dla określonego języka”56. Proces nauki
pisania wymaga od dziecka bardzo dużego wysiłku osobistego, jak i własnego nakładu pracy i odporności psychicznej. Współpraca narządu wzroku, słuchu i ich prawidłowa koordynacja w połączeniu z plastycznością palców, nadgarstka, przedramienia i ramienia umożliwiają kształtowanie się umiejętności pisania57. Sprawność ręki,
zwłaszcza jej struktura mięśniowo-kostna w początkowej fazie nauki pisania nie jest
wystarczająco wykształcona. Ręka do około 9.–10. roku życia nie jest dostatecznie
silna. Kostki paliczków dłoni w większej swej strukturze zbudowane są z chrząstki,
natomiast przedramię i ramię to części kostne. Ta niedoskonałość powoduje szybkie
osłabienie i zmęczenie ręki, co spowalnia proces kształtowania się umiejętności pisania58. Zatem aby móc rozpocząć naukę pisania, dziecko musi być w pełni dojrzałe
w zakresie tych obszarów rozwojowych, gdyż stanowią one podstawowe elementy, bez
których nauka pisania nie miałaby możliwości się rozwinąć.
Nauka pisania opiera się na początku na zrozumieniu przez dziecko znaczenia
słów i zdań, które następnie zostaną zobrazowane w formie pisemnej. Najpierw następuje ich analiza słuchowa, aby dziecko mogło właściwie odebrać dźwięki/fonemy
i przyporządkować im konkretne litery/grafemy. Później dzięki ruchom ręki i z pomocą narzędzia kreślarskiego powstaje ich zapis na papierze59. Jak widać, nauka pisania stanowi zawiły i skomplikowany proces, wymagający zaangażowania wielu funkcji. Ich wzajemna współpraca i przenikanie się umożliwia podjęcie nauki zręczności
zaszyfrowania słów za pomocą znaków graficznych.
Analizując powyższe czynności, zauważymy, że nauka pisania odbywa się na
płaszczyźnie semantycznej oraz sensomotorycznej. Na szczeblu sensomotorycznym
następuje przede wszystkim wzrokowa i słuchowa analiza i synteza wyrazów. Są one
następnie przechowywane w pamięci i odwzorowywane według poprawnej kolejności. Natomiast rozumienie sensu słów zapisanych za pomocą symboli graficznych ma
miejsce dopiero w stadium semantycznym dzięki dojrzałości intelektualnej, która odpowiada za pamięć i uwagę oraz za mowę i myślenie abstrakcyjne60. Tak więc czynności związane z nauką pisania zależą od stopnia i poziomu dojrzałości intelektualnej

56
57
58
59
60

Tamże.
D. Czelakowska, dz. cyt., s. 30.
Tamże.
M. Cackowska, dz. cyt., s. 11.
Tamże, s. 12.
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oraz psychofizycznej dziecka. Zdaniem Tadeusza Wróbla w kształtowaniu umiejętności pisania najważniejsze są następujące obszary:
– fizjologiczny, który odpowiada za prawidłową aktywność układu nerwowego
i jego integrację z korą mózgową,
– psychologiczny, który odnosi się do wyobraźni dziecka i jego umiejętności
przemiany słuchowej głoski na jej odpowiednik literowy, do zdolności ujęcia
litery oraz wyrazu w jedną spójną całość i umiejętnego odtworzenia w wyobraźni drogi zakreślenia,
– motoryczny, który połączony jest z płynnymi ruchami ramienia i przedramienia (tak zwane ruchy większe) oraz palców i nadgarstka (tak zwane ruchy
małe).
Ukształtowanie koordynacji ruchowej ręki zajmuje długi okres, gdyż układ
stawowo-mięśniowo-kostny odpowiedzialny za prawidłowe ruchy ręki nie jest jeszcze
wystarczająco rozbudowany61.
Poruszając aspekty związane z nauką pisania, prócz semantycznych i sensomotorycznych predyspozycji należy również zwrócić uwagę na znaczącą rolę aktu psychomotorycznego. Aspekt ten dotyka samej istoty pisania litery, sedna działań. Akt psychomotoryczny składa się z następujących składników: „słuchowego wyodrębnienia
głoski i rozpoznania jej odpowiednika literowego oraz rozmieszczenia kolejnych liter
w wyrazie, a następnie zapisania go”62.
Sukces kształtowania umiejętności pisania w przedszkolu polega na właściwej organizacji procesu przygotowawczego. Najważniejszym warunkiem jest systematyczność, która obejmuje przeróżne sposoby. Codzienny kontakt dziecka z nauką oparty
na zabawie, zajęciach i obserwacji zjawisk towarzyszących ludziom w ich życiu jest
niezastąpioną formą nauki potrzebną do rozwoju. Pobudzanie aktywności zarówno
umysłowej, jak i ruchowej, podejmowanie próby odwzorowywania wzorów graficznych oraz działania plastyczno-konstrukcyjne pomagają zdobyć potrzebne zdolności
i osiągnąć właściwy poziom rozwoju. Nauczyciel natomiast działa w dwóch najważniejszych kierunkach: pośrednim i bezpośrednim. Na skutek pośredniego działania
budowana jest świadomość znaczeniowa pisma. Podkreśla się jego potrzebę w toku
dnia codziennego oraz znaczenie w kontaktach międzyludzkich. Natomiast bezpośredni kontakt dotyczy metod wykorzystywanych podczas nauki, które poprzez swą
atrakcyjność dostarczają wiedzę z zakresu wielokierunkowego63.
Reasumując, kształtowanie sprawności motorycznych dziecka to istotne zadanie
rozwojowe, ale także przedmiot zabiegów nauczyciela. W planowaniu procesu przygotowania dziecka do nauki pisania należy wziąć pod uwagę każdy obszar rozwoju
wychowanka. Nauczyciel powinien: wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu dziecka, kształtować i usprawniać jego orientację w schemacie własnego ciała i w prze61
62
63

D. Czelakowska, dz. cyt., s. 31.
Tamże.
M. Dmochowska, dz. cyt., s. 253.
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strzeni, łączyć formy aktywności grafomotorycznej z różnymi zajęciami ruchowo-graficznymi i konstrukcyjno-plastycznymi.
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The formation of motor skills in pre-school children in the aspect of the learning
to write

Abstract: This article concerns supporting the development of children’s motor skills at
pre-school age. Issues were raised regarding the stages of development of gross/fine motor
skills and stimulating manual skills and writing learning. It presents the development of
the motor skills sphere in terms of shaping writing skills, which belong to the fundamental manual competences of the child.
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Integrowanie rodziny przez rodziców
osób problemowo pijących alkohol
na rzecz pokonywania kryzysu
Streszczenie: Badania przedstawione w artykule dotyczą redukowania szkód wynikających z nałogowego picia alkoholu i hamowania rozwoju uzależnienia bez pomocy wyspecjalizowanych instytucji. Analizie poddano doświadczenia rodziców (dorosłych) dzieci
pijących alkohol problemowo, którzy podejmują działania na rzecz pokonywania kryzysu
w oparciu o siły tkwiące w bliskości i spójności rodziny oraz konsolidacji jej członków na
problemie. Materiał empiryczny pochodzi z wywiadów autobiograficznych z rodzicami,
których dziecko pije alkohol problemowo. Perspektywa symbolicznego interakcjonizmu
pozwoliła na wyjście poza medyczny i psychologiczny model interpretowania tego, co
się dzieje w rodzinie z problemem uzależnienia. Wyniki badań pokazują, że tym, co integruje rodziny, jest skrywanie tajemnicy (lęk przed stygmatyzacją). Efektem ubocznym
(spillover effect) jest tu rodzinna mobilizacja, poprawa komunikacji i poczucie sprawczości. Niezamierzonym pozytywnym skutkiem działań rodziców w obrębie rodziny i z użyciem jej sił na rzecz pomocy dziecku problemowo pijącemu alkohol jest pogłębiona refleksja nad swoim rodzicielstwem oraz – paradoksalnie – poczucie zbliżenia do dziecka
i poprawienie z nim relacji.
Słowa kluczowe: problemowe picie alkoholu, rodzina, kryzys, rodzice, efekt spillover
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Wprowadzenie
Kiedy przedmiotem rozważań są problemy rodziny związane z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków, to zwykle omawiane są procesy dezintegracji
i zaburzeń realizacji podstawowych funkcji. Bardzo dobrze udokumentowane w piśmiennictwie naukowym są także różnorodne straty i rozległe szkody, jakie ponoszą dzieci i współmałżonkowie (zwłaszcza żony)1. Dominują opracowania o wadliwej adaptacji do problemowego picia alkoholu przez ojca czy partnera życiowego,
a szczególne zainteresowanie badaczek i badaczy budzą takie kategorie, jak współuzależnienie czy syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholików (DDA). Również zagadnienia
odzyskiwania równowagi społecznej i zdrowia psychicznego ofiar szkodliwego picia
w rodzinie zajmują istotne miejsce w szerokim i różnorodnym piśmiennictwie psychologicznym2.
W pierwszej kolejności wiedza o tych zjawiskach pochodzi od osób (zwłaszcza
kobiet i dzieci) biorących udział w terapiach, w trakcie których dochodzi do wyzwalania się z uwikłania w problemy alkoholowe męża czy ojca. O wiele rzadziej natomiast
podnoszone są zagadnienia funkcjonowania społecznego osób, które radzą lub poradziły sobie ze szkodliwym piciem bliskich członków rodziny bez wsparcia terapeutycznego czy pomocy psychologicznej. Nie znaczy to jednak, że takich rozważań nie
ma w ogóle. Przykładowo analizowane są losy dzieci, które stereotypowo skazywane
bywają na porażkę życiową (na przykład z powodu pochodzenia z tak zwanych rodzin alkoholowych), a fenomen „poradzenia sobie mimo wszystko” opisywany jest
w piśmiennictwie naukowym jako prężność psychiczna (resilience)3.

1
Na przykład: C. Hurcom, A. Copello, J. Orford, The family and alcohol: Effects of excessive
drinking and conceptualizations of spouses over recent decades, “Substance Use & Misuse” 2000,
No. 35(4); A. Karasowska, Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2004, nr 3(3); P.S. Keller, E.M. Cummings, P.T. Davies, P.M. Mitchell, Longitudinal relations between parental drinking problems, family functioning, and child adjustment,
“Development and Psychopathology” 2008, No. 20(1); K. Gąsior, Czynniki zagrażające rozwojowi
dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, nr 3; L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010; I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska,
Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 2015, nr 28(4); I. Niewiadomska, S. Fel, Formy przystosowania młodzieży
w rodzinie z problemem alkoholowym, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2015, nr 58(4); L. Cierpiałkowska,
I. Grzegorzewska, Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016; R. Szczepanik, K. Okólska, Forgotten parents of alcohol dependent adults.
Zapomniani rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu, „Alcoholism and Drug Addiction/
Alkoholizm i Narkomania” 2018, nr 31(4).
2
R. Szczepanik, K. Okólska, dz. cyt.
3
W. Junik, Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 11(3);
por. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Pozytywna…, dz. cyt.
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Na łamach piśmiennictwa naukowego trudno znaleźć analizy, w których podkreśla się problematykę samoleczenia (i samowyleczenia)4 w kontekście konstruktywnego udziału rodziny w zmaganiu się z nałogiem5. Jako że dominującą perspektywą
analizowania zjawiska wychodzenia z nałogu alkoholowego jest psychologiczna i terapeutyczna, to niewiele wiadomo o pokonywaniu nałogu „własnymi siłami”. A przecież niektóre badania donoszą, że nawet 25% osób spełniających diagnostyczne
kryteria uzależnienia od alkoholu pokonuje je bez tradycyjnych form wsparcia instytucjonalnego czy pomocy psychologicznej. Wygląda więc na to, że pokonywanie
nałogu alkoholowego jest możliwe bez specjalistycznej pomocy psychologa czy terapeuty. Jak piszą Justyna Klingemann i Harald Klingemann: „[…] Każda indywidualna
zmiana zachowania odbywa się w specyficznym kontekście społecznym: odniesienie
sukcesu jest tym bardziej prawdopodobne, jeśli towarzyszy mu zmiana stylu życia na
taki, w którym zachowania ryzykowne tracą atrakcyjność i gdy jednostka może liczyć
na wsparcie przyjaciół i rodziny”6.
Badania własne przedstawione w dalszej części artykułu nawiązują właśnie do
zagadnienia pokonywania nałogu bez udziału instytucjonalnego wsparcia terapeutycznego, za to przy znaczącym udziale rodziny. Problemy te przedstawię, opisując
doświadczenia rodziców (dorosłych) dzieci pijących alkohol problemowo. Celem jest
analiza działań rodziców podejmowanych na rzecz pokonywania kryzysu w oparciu
o siły tkwiące w bliskości i spójności rodziny.
Przyjęcie przeze mnie perspektywy socjopedagogicznej oznacza, że cel ten nie
jest osiągany poprzez zidentyfikowanie oraz zinterpretowanie doświadczeń rodzicielskich za pomocą kategorii psychologicznych czy terapeutycznych (adaptacja do sytuacji stresu, współuzależnienie itp.). Ramy teoretyczne interpretacji wyznaczają założenia teorii symbolicznego interakcjonizmu. Przedmiotem analiz nie jest więc to, co
przeżywają rodzice, ale to, w czym uczestniczą oraz jakie definicje sytuacji przyjmują
i odpowiednio do tego jak reagują.
Opisując doświadczenia rodziców, postaram się pokazać, co się może zadziać
w rodzinie, która podejmuje pracę nad osłabianiem rozwoju uzależnienia jednego
ze swoich członków bez wsparcia instytucji i opierając działania wyłącznie na własnych siłach. Co powoduje, że rodzina decyduje się (i solidarnie wspiera w takiej decyzji „alkoholika”) pokonać problem w zaciszu środowiska domowego i z udziałem
sił wyłącznie wtajemniczonych członków? Na czym polega i jak przebiega wspieranie
członka rodziny w pokonywania nałogu przez najbliższych?
4
J.I. Klingemann, „Ja muszę Pani powiedzieć szczerze, że o tych problemach to nikt nie wiedział…” Metody badania populacji ukrytych – przykład zjawiska samowyleczenia z uzależnienia,
„Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 2010, nr 16.
5
R. Szczepanik, Rodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
6
J. Klingemann, H. Klingemann, Czy terapia jest koniecznością? Samowyleczenia a system lecznictwa, [w:] G. Świątkiewicz (red.), Terapia uzależnień – metody oparte na dowodach naukowych,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
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Zanim szczegółowo opiszę problemy zawarte w pytaniach, krótko przedstawię
różne rodzicielskie strategie niesienia pomocy (dorosłemu) dziecku z problemowym
piciem alkoholu, omówię sposób badania, scharakteryzuję materiał empiryczny oraz
zaprezentuję wyniki badań.

Rodzice wobec problemowego picia alkoholu
ich (dorosłych) dzieci
Co wiadomo o rodzicach dzieci, które w okresie dorosłości borykają się z problemowym piciem alkoholu? Okazuje się, że niewiele7. Jeśli rodzice tacy pojawiają się
w badaniach środowiska rodzinnego osób z uzależnieniem, to stanowią część grupy
określanej pojemnym mianem „członków rodziny” czy „najbliższych krewnych”, zwykle uczestników różnorodnych terapii czy innych instytucjonalnych form pomocy.
Najczęściej bowiem (choć oczywiście nie zawsze8) to za pośrednictwem instytucji lub
w jej obrębie badaczki, badacze docierają do badanych. Pewnym wyjaśnieniem niedostatku badań poświęconych wyłącznie rodzicom może być to, że relatywnie rzadko
szukają wsparcia psychologicznego dla siebie, a na pewno o wiele rzadziej niż żony/
partnerki życiowe czy dorosłe dzieci. Bywa, że jeśli trafiają do specjalistów, to poszukują pomocy dla swojego (dorosłego) dziecka. Ponadto są osobami w starszym wieku
i nie godzą się na długotrwałą terapię9.
Pozostałe przyczyny niewielkiej liczby badań poświęconych w całości tym rodzicom tkwią w trudnościach metodologicznych innych niż organizacja próby badawczej. Jeśli nawet uda się dotrzeć do rodziców innymi sposobami niż za pośrednictwem instytucji, to okazuje się, że są to osoby, które niechętnie dzielą się swoimi
przeżyciami i mają opory w opowiadaniu o problemach rodzinnych10. Powodowane
jest to lękiem przed negatywną oceną społeczną oraz dramatyzmem doświadczeń
i niechęcią do rozbudzania swoich emocji szczególnie podatnych na ból. Obawy rodziców osób z etykietą „pijaka” czy piętnem „alkoholika”, a zwłaszcza matek, związane są ze stereotypami społecznymi. Wzbudzaniu poczucia winy i obarczaniu ich
odpowiedzialnością za zaburzone zachowania dorosłego dziecka sprzyjają opresyjno-kulturowe ideały macierzyństwa i specyficzna kultura obwiniania matek, a także
praktyka terapeutyczno-diagnostyczna11.

R. Szczepanik, K. Okólska, dz. cyt.
L.A. Benishek, M. Carter, N.T. Clements, C. Allen, K.E. Salber, K.L. Dugosh, Psychometric
assessment of a self-administered version of the Significant Other Survey, “Psychology of Addictive
Behaviors” 2012, No. 26(4).
9
R. Szczepanik, Rodzice…, dz. cyt.
10
Tamże.
11
R. Szczepanik, Na mapie rodzicielskich doświadczeń: matki i ojcowie osób z piętnem wykolejenia społecznego, „Resocjalizacja Polska” 2021, nr 2.
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W rezultacie badań jakościowych12 z udziałem kilkudziesięciu rodziców osób,
które nałogowo i szkodliwie piją alkohol, udało się wyłonić trzy grupy. Podziału tego
dokonano ze względu na rodzaj angażowania się i sposób radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Mowa o rodzicach, którzy szukają pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach, takich, co „walczą” z problemem swojego dziecka w osamotnieniu,
i w końcu tych, którzy wykorzystują w pokonywaniu problemów wyłącznie zasoby
tkwiące w rodzinie. W dalszej części krótko omówię te trzy grupy.
Pierwszą grupę rodziców stanowią ci, którzy korzystają z pomocy specjalistycznej różnych instytucji. Ich doświadczenia są najlepiej rozpoznane z powodu bezpośredniej dostępności oraz możliwości rekonstruowania ich problemów w badaniach
z udziałem specjalistów. Przyjrzenie się takim rodzicom przez pryzmat doświadczeń
terapeutów pozwoliło Gabrieli Dobińskiej i Angelice Cieślikowskiej-Ryczko wyłonić
kilka typów:
– rodzica w burzy, który „zwraca się po pomoc w poczuciu bezsilności, potrzebuje niejako ujawnić swoją bezradność i niemoc”13,
– rodzica w punkcie zwrotnym (odbijającego się od dna bezradności),
– rodzica w żałobie (na przykład z powodu utraty zdrowego dziecka),
– rodzica w ambiwalencji i dwugłosie (pełnego napięć wewnątrz swojej roli).
Szukanie przez rodziców pomocy w placówkach rozwiązywania problemów
uzależnienia nacechowane jest wyraźną ambiwalencją potrzeb i oczekiwań. Z jednej
strony pragną zdjęcia ciężaru odpowiedzialności, z drugiej jednocześnie chcą pozyskać wsparcie dla tej odpowiedzialności rodzicielskiej za (dorosłe) dziecko14.
Częściej matki niż ojcowie decydują się na pracę nad swoim rodzicielstwem i relacjami z dorosłym dzieckiem pod kierunkiem specjalisty. Praca ta rozpoczyna się
od specyficznego „dyscyplinowania” miłości macierzyńskiej i nauki stawiania granic.
Często jednak udział w terapii jest pozorny, a terapeuci sygnalizują „opór” rodzica przed taką pracą i niechęć do zmiany. Wspominana ambiwalencja powoduje, że
matki są rozczarowane ofertą instytucji. Nie godzą się na etykietę pacjentki i osoby
do „naprawy”, którą dostają w pakiecie pomocowym od instytucji i poradni zdrowia
psychicznego, szczególnie jeśli placówki te opierają swoje programy na tradycyjnych
formach pracy „z alkoholikiem” i jego rodziną. Rodzice często bronią się przed szablonowym wpisaniem w rolę współuzależnionych i skierowaniem do grupy wsparcia
dla takich osób. Zresztą postawa taka jest zrozumiała, szczególnie wówczas gdy „pacjentką” bywa starsza, schorowana osoba.

R. Szczepanik, Rodzice…, dz. cyt.
G. Dobińska, A. Cieślikowska-Ryczko, Strategie pracy z rodzicami osób uzależnionych od alkoholu. Perspektywa profesjonalistów, [w:] J. Ratkowska-Pasikowska, D. Müller-Siekierska, K. Walczak-Człapińska (red.), Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 106.
14
R. Szczepanik, Rodzice…, dz. cyt.
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W tej grupie rodziców są tacy, którzy mają uprzednie doświadczenia ingerencji
w ich życie rodzinne wielu różnych agend. Można więc powiedzieć, że „zaglądanie”
instytucji do wnętrza domu jest już oswojone, a korzystanie z pomocy wpisane w bieg
życia danej rodziny i jej kilku pokoleń. Bywa, że w odniesieniu do nałogu najpierw
był problem z pijącym ojcem, potem mężem, sobą, a na koniec z dzieckiem, a nawet wnuczkiem. W żargonie niektórych specjalistów pojawia się nawet określenie
„łańcuszka rodzinnego” czy „pokoleniowego łańcuszka”15. Rodzinne doświadczenia
sprzyjają pewnej łatwości zwracania się do instytucji o pomoc i angażowania instytucji w sprawy rodzinne.
Inaczej jest w przypadku rodziców, którzy są swoistymi „debiutantami” w korzystaniu z pomocy instytucji. Zwykle zgłaszają się po pomoc lub proszą o interwencję
instytucji dopiero wtedy, gdy uzależnienie ich dziecka jest już zaawansowane, a konsekwencje szkodliwego picia rozległe i nieodwracalne. Już samo zgłoszenie się do
instytucji po pomoc stanowi bardzo negatywne doświadczenie i jest specyficznym
punktem zwrotnym w radzeniu sobie ze stygmatyzacją. Bywa, że decyzja o korzystaniu z pomocy ze strony instytucji traktowana jest jako krok desperacki w sytuacji,
gdy już wszystko inne zawiodło. Relacje rodziców ze specjalistami przepełnione są
paradoksami. Przykładowo zdarza się nierzadko, że rodzice oddają sprawy w ręce instytucji, a następnie utrudniają ich interwencje.
Bardzo często rodzice traktują instytucję specjalistyczną jako kolejną szansę na
zdobycie wiedzy o technikach zahamowania problemu alkoholowego (sami specjaliści określają to mianem szukania przez nich „magicznych trików”). Proszą o konkretny plan postępowania i „cudowny lek” na uzależnienie. Najlepiej szybki i skuteczny.
Największe poczucie „bycia w potrzasku” mają rodzice, którzy angażują się w pokonywanie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu swojego dziecka
w osamotnieniu. Są wśród nich tacy, którzy korzystali uprzednio z różnych form
wsparcia instytucjonalnego, ale porzucili tę pomoc, ponieważ nie spełniła ich oczekiwań, a także ci, którzy nigdy nie upublicznili swoich problemów (stanowią one tajemnicę poliszynela).
Specyficzną cechą tych rodziców jest to, że nie posiadają żadnej przestrzeni,
w której mogliby poczuć potwierdzenie swoich działań, rozgrzeszenie oraz graty
fikację. Nie omawiają bowiem swoich dylematów ze specjalistami. Bywa, że dzielą się
swoimi problemami tylko z gronem najbliższych osób „zorientowanych” w temacie,
ale nie znajdują tu należytego wsparcia z powodu odmiennych podejść do problemu
i konfliktu interesów. Najbezpieczniejszą przestrzenią dla ich odreagowania są relacje z tak zwanymi terapeutami życia codziennego (fryzjerzy, sklepikarze itp.) oparte
w dużej mierze na poczuciu anonimowości i przelotności relacji.
Osamotnienie rodzica ma charakter fizyczny (jest jednym „opiekunem” problemów dorosłego dziecka) lub symboliczny. W tym drugim przypadku bywa, że ro15
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dzice są w związku małżeńskim lub na co dzień mają kontakt z innymi członkami
rodziny, którzy są wtajemniczeni w problemy związane z nałogowym piciem danej
osoby, Rzecz w tym, że wszyscy podejmują rozproszone działania na rzecz pokonywania kryzysów w rodzinie lub są tacy członkowie rodziny, którzy nie angażują się
w pokonywanie kłopotów rodzinnych w ogóle.
Osamotniony rodzic to także taki, którego działania są podważane, kwestionowane lub drugi rodzic „konspiruje” z pijącym alkohol dzieckiem w konsekwencji silnych
napięć w obrębie swojej roli („Ojciec wyrzuca go jednymi drzwiami, a matka wpuszcza go innymi”)16. Osamotnienie polega więc tu nie tyle na zupełnym braku zasobów,
ale na ich rozproszeniu lub nieumiejętnym wykorzystaniu. Siła działania posiadanych
zasobów jest ograniczona i ograniczana przez osamotnionego rodzica.
Osamotnionymi rodzicami są ci, których dziecko posiada etykietę „alkoholika”
i jest ona na tyle widoczna, że nie ma sensu z nią walczyć. Jeśli jednak rodzice osamotnieni ukrywają problem alkoholowy dziecka, to czynią to z wielu powodów. Jednym
z nich jest lęk przed upublicznieniem związany z ochroną wizerunku dziecka, tak
zwanego wysokofunkcjonalnego alkoholika. Warto zauważyć, że ochrona wizerunku
niekoniecznie wiąże się ze statusem społeczno-zawodowym dorosłego dziecka. Bywa,
że jest to ochrona wizerunku „udanej” czy „porządnej rodziny”.
W obrazie tej grupy rodziców najwyraźniej można dostrzec takie zjawiska, jak
koncentrowanie się na ukrywaniu lub kontrolowaniu tajemnicy rodzinnej poprzez
minimalizowanie jej widoczności (na przykład usuwanie pijanego dziecka z klatki
schodowej) czy pomniejszanie wagi problemu (na przykład przekonanie o piciu jako
„tylko” objawie depresji). Działania te w istocie zorientowane są na redukcję szkód
powodowanych nałogowym piciem. Jest to często organizowanie minimalnej stabilizacji dziecku, między innymi poprzez troskę o jego „codzienność”, a także zapobieganie degradacji w przyszłości poprzez zabezpieczenie materialnej egzystencji. To
drugie polegać może na odpowiednim zarządzaniu majątkiem, by po śmierci rodzica
nie dostał się w ręce dziecka pijącego szkodliwie alkohol, które mogłoby na przykład
pozbyć się domu (miejsca do mieszkania).
Często bywa jednak, że rodzice świadomie skazują się na osamotnienie w zmaganiu się z nałogiem dziecka. Dzieje się to dlatego, że sami są uzależnieni od wsparcia
uzależnionego syna/córki. W takim przypadku jest to świadoma rezygnacja z interwencji instytucji ze względu na minimalne, ale realne korzyści dla własnej codziennej
egzystencji, jakie czerpią z niezaburzonej interwencjami instytucji bliskości z dzieckiem. Nie jest to związane z żadnym psychologicznym uwikłaniem. Jest to rezultat
pragmatyzmu życiowego, oszacowania szans na samodzielną egzystencję (brak źródeł
wsparcia), wynik bilansu zysków i strat.
Ostatnią grupę rodziców stanowią ci, którzy źródeł siły w pokonywaniu problemu alkoholowego swojego dziecka poszukują w zasobach rodziny. I znajdują je.
16
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Oczywiście nie jest to kwestia jedynie wyborów i deklaracji, ale konkretnych warunków, jakie tworzą i posiadają. W odróżnieniu od poprzednio opisanych rodzice ci
nie są osamotnieni i działają we wspólnocie, z której też czerpią siły. Wspólnotowość
działań rodziny jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy wszyscy jej członkowie dysponują
wspólnie wypracowaną definicją problemu. Doświadczenia tej ostatniej grupy rodziców stanowią przedmiot rozważań w dalszej części artykułu.

Uwagi metodologiczne
Perspektywą poznawania i refleksji nad doświadczeniami rodziców (dorosłych)
dzieci pijących problemowo alkohol jest paradygmat interpretatywny. Organizację
badań, ich przebieg i postępowanie analityczne wyznaczały procedury metodologii
teorii ugruntowanej. Kategorią skupiającą analizy było rodzicielskie „radzenie sobie”
z problemami, jakie stwarza nałóg dorosłego dziecka. Szczegółowe analizowanie tego
„radzenia sobie” polegało na odkrywaniu sposobów definiowania przez badanych
rodziców kryzysu powodowanego problemowym piciem alkoholu przez dziecko.
Przedmiotem analizy było ponadto rozpoznawanie przez nich, gromadzenie i weryfikowanie zasobów (materialnych, rodzinnych, interpersonalnych, instytucjonalnych)
oraz w zależności od tego – rodzaje i przebieg podejmowanych działań w obrębie tak
zwanego transferu usług rodzinnych, a także warunki i zakres otwartości na pomoc
instytucjonalną.
Ogółem zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt wywiadów swobodnych i autobiograficznych z rodzicami, dorosłym rodzeństwem osób pijących alkohol problemowo oraz z przedstawicielami różnorodnych instytucji leczenia odwykowego i poradni
zdrowia psychicznego. Pozyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w osobnej
monografii17. Na potrzeby osiągania celu niniejszego artykułu wykorzystano materiał
empiryczny, który stanowiły transkrypcje dwóch wywiadów autobiograficznych z rodzicami. W dalszej części artykułu rodzice ci oznaczeni zostali jako A i B. Wybór tych
dwóch przypadków rodziców podyktowany był tym, że spośród wszystkich stanowili
oni najwyraźniejszą „reprezentację” badanych pod względem sposobu definiowania
pokonywania konsekwencji problemowego picia alkoholu za pomocą sił tkwiących
w rodzinie (i w jej zaciszu).
I tak, najważniejszą cechą wspólną rodziców A i B, których doświadczenia poddałam analizie, jest to, że stawiali zdecydowany opór przed upublicznianiem i instytucjonalizowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez dziecko,
które zgodnie określali mianem „rodzinnych”. A (kobieta) mieszkała w wielorodzinnym domu na wsi (w jednym domu z synem, który pił problemowo alkohol). Była
wdową i pomagała dziecku w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rolnego. Pijący syn był jednym z kilkorga dorosłych już dzieci. Wszystkie były usamodzielnione
17
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i miały swoje rodziny. B (mężczyzna) był emerytem podejmującym dodatkową pracę
zarobkową. Po rozwodzie zamieszkiwał samotnie, acz utrzymywał z byłą żoną neutralne relacje. On i jego rodzina zamieszkiwali wielkie miasto. Syn problemowo pijący
alkohol był jednym z dwojga dorosłych dzieci i zamieszkiwał wspólnie z żoną i dziećmi w innej dzielnicy miasta.
Zarówno A, jak i B mieli bardzo bliskie i poprawne relacje z wszystkimi dziećmi
i wnuczkami. Rodzina A cieszyła się uznaniem i dobrą opinią w miejscu zamieszkania.
Kobieta była aktywną działaczką w społeczności lokalnej. Ona i rodzina jej syna pozostawali w bardzo dobrych stosunkach z otoczeniem sąsiedzkim. Syn A miał opinię
dobrego i nowoczesnego zarządcy swojego gospodarstwa oraz sumiennego pracownika lokalnej firmy. Z kolei syn B cieszył się wysokim uznaniem w swoim środowisku
i pełnił istotne funkcje eksperckie (na skalę ogólnokrajową) w dziedzinie zawodowej,
którą się zajmował. Synowie A i B nigdy nie korzystali ze specjalistycznych form pomocy i terapii. Oboje mieli za sobą incydentalne doświadczenie z farmakologicznym
wsparciem na rzecz przerwania ciągu alkoholowego (detoks i tak zwane wszywki).
Ani w rodzinie A, ani w B nie było wcześniej problemu związanego z uzależnieniami. Nałogowe picie alkoholu w rodzinie było nowym i zaskakującym doświadczeniem. Badana kobieta (A) miała w swoim życiu kontakt z koleżanką z problemem picia alkoholu i wraz z innymi przyjaciółkami uczestniczyła w dostarczaniu jej pomocy
w procesie wychodzenia z nałogu. W trakcie wywiadu charakteryzuje to doświadczenie w kategoriach sukcesu i własnej skuteczności: „[…] miałam koleżankę też, która
dzięki mnie wyszła z tego alkoholizmu” [fragm. wywiadu z A].
Oboje rodziców bardzo niechętnie przystąpiło do badań. Niechęć ta była konsekwentnym elementem ich strategii pokonywania kryzysu w rodzinie, którego
punktem wyjścia było nieupublicznianie problemów rodzinnych. Co prawda z trudem pozyskano od nich zgodę na udział w badaniach18, za to same narracje były niezwykle rozbudowane, a poszczególne rekonstrukcje drobiazgowe i wielowątkowe.
Zdecydowanie dawało się odczuć, że opowiadają w sposób całościowy o problemie
pierwszy raz. Nie korzystali przecież do tej pory z pomocy żadnej instytucji, z terapii
ani nie uczestniczyli w grupach wsparcia i dlatego nie mieli wcześniej przepracowanej opowieści o swoich problemach. Formuła badań (wywiad narracyjny nawiązujący
w swoich warunkach do zwykłej rozmowy) niewątpliwie sprzyjał pozyskaniu ich autentycznej opowieści19. Nie znaczy to jednak, że wywiady te były zupełnie wolne od
tak zwanego zinstytucjonalizowanego języka i żargonu terapeutycznego. W wywiadzie z B dało się wyraźnie odczuć ten rodzaj narracji. Mężczyzna bowiem samodzielnie zdobywał wiedzę specjalistyczną, czytając różne poradniki i broszury poświęcone
Problemy związane z trudnościami badań jakościowych z udziałem rodziców szczegółowo
opisane są w książce: R. Szczepanik, Rodzice…, dz. cyt.
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K. Waniek, Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019,
nr 15(2).
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tematyce uzależnień. Ogólnie jednak w wypowiedziach A i B długotrwała, uporczywa
i konsekwentna praca z synem opisywana była przez nich za pomocą niespecjalistycznego języka, a wręcz takiego, który przywodził na myśl naiwne, intuicyjne metody
wychowawcze, jak namawianie, pouczanie itp.:
I dał się mi w końcu jakoś namówić [fragm. wywiadu z A].
Myślę, że [pauza] że ten, że to, no te, te, te moje, moje [rozbawienie] przestrogi,
moje nauki także coś, coś tam dały, no [fragm. wywiadu z B].

Wyniki badań
Mimo że praca nad neutralizowaniem szkód i hamowaniem rozwoju nałogu dziecka
opiera się na zasobach rodzinnych i solidarności wszystkich jej członków, to rodziny
A i B różnią się dość znacząco. Rodzina A to grupa z poczuciem silnej odrębności
i zamkniętej wspólnotowości. Podczas wstępnej analizy obszernego materiału empirycznego (kilkadziesiąt wielostronicowych transkrypcji) bardzo łatwo dało się wyróżnić ten „typ” chociażby poprzez język narracji kobiety (A), z którą realizowany
był wywiad. Kiedy bowiem rekonstruowała działania podejmowane przez tę rodzinę
czy prezentowała ustalenia z „narad” i rodzinnych konsultacji, używała formy „my”
(„ustaliliśmy”, „postanowiliśmy”, „staramy się”, „pojechaliśmy”). Rodzina jest spójna
i wspólnie wypracowuje rozwiązania. Co więcej, stawia sprawę na ostrzu noża: nałogowo pijącemu członkowi grozi wykluczenie z rodzinnych kręgów, jeśli nie podejmie
walki z uzależnieniem. Członkowie rodziny zawiązują wyraźny pakt, a uwagę zwracają liczne przykłady solidarności i konsekwencji w obrębie wspólnoty rodzinnej. Matka (A) jest koordynatorką wszystkich działań oraz postacią integrującą rodzinę wokół
problemu.
Rodzina B to inny rodzaj układu pozycji i więzi. Rekonstruujący swoje doświadczenia ojciec był rodzinnym wykonawcą zadań na rzecz pokonywania problemu alkoholowego. Otrzymał „zlecenie” (od byłej żony, która zidentyfikowała wraz z synową
problem) i podjął działania. Odczytał rodzinne ustalenia i cele (na przykład ukrywanie problemu przed wnuczkami, maskowanie piętna „alkoholika” syna, chronienie
go przed problemami w pracy między innymi poprzez dostarczanie alibi), zdobywał
i rozwijał samodzielnie wiedzę o uzależnieniu, zbudował plan i go realizował. Cały
rodzinny program pracy nad kryzysem opierał się na jego aktywności. Pozostałe osoby wchodziły w role, jakie główny wykonawca/koordynator zlecał do odegrania. Do
jego działań należało także podtrzymywanie wśród członków rodziny ustalonej definicji i wypracowanej strategii działań w sytuacji, gdy następowało przeciążenie emocjonalne lub spadek wiary w powodzenie.
Narracje A i B stanowią wyraźnie zamknięte opowieści. Analiza wywiadów zdecydowanie kieruje uwagę na spójność, systemowość działań i specyficzną wiarę w swoją
sprawczość. Jest jasne, że rodziny realizują dobrze opracowany i przemyślany plan.
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Z rekonstrukcji wczesnych rodzicielskich doświadczeń wyłaniał się wyraźnie
sposób definiowania kryzysu. Kiedy w rodzinie zostało zidentyfikowane i nazwane
zagrożenie, szybko doprowadzono do sytuacji, w której sięganie po alkohol zostało
zgodnie oznaczone jako „groźne” dla wszystkich członków, nie tylko „alkoholika”.
Konfrontowanie się z problemem to jego ujawnienie i nadanie statusu sytuacji, która stanowi zagrożenie dla osoby pijącej i całej rodziny. Być może solidarne uznanie
przez wszystkich problemu wiązało się w jakimś stopniu z pojmowaniem „alkoholizmu” jako aberracji. Odkrycie problemu spowodowało także zaskoczenie, a nawet
powątpiewanie w jego stałość, na przykład:
Nawet dzieci starsze przecież przyjeżdżały, no przeważnie co niedziela [pauza]
i oni nawet sami nie dowierzali, że tak się stało [pauza] z Tomkiem, że tak się
rozpił [fragm. wywiadu z A].

Jedno jest pewne – wszyscy członkowie rodziny zgodnie uznali, że pokonywanie
nałogowego picia musi przebiegać równolegle ze starannym ukrywaniem problemu
przed oczami postronnej publiczności.
To, co istotne, synowie A i B nie deprecjonowali wagi swojego problemu i nie
stosowali taktyk neutralizujących ich szkodliwe picie. Wręcz przeciwnie, obsesyjnie
bali się ujawnienia ich uzależnienia. Prawdopodobnie więc istotnym warunkiem
specyficznego sukcesu rodziców w budowaniu warunków ich synom do pokonywania problemowego picia jest współdzielenie z dziećmi jednakowej definicji kryzysu,
który jest do pokonania. Nie znaczy to jednak, że przyznanie się do problemu jest
jednoznaczne z jedynie harmonijnymi relacjami ze „wspierającymi” członkami rodziny, a w procesie wychodzenia z nałogu dominują pozytywne emocje oraz panuje
ogólna zgoda i mir. Synowie borykający się z brakiem alkoholu negocjują otrzymywane wsparcie i podważają sposób działania rodziny. Przykładowo, matka A opisuje
szczegółowo kryzys, z jakim zmagał się syn w procesie porzucania nałogowego picia,
i rekonstruowała sięganie po konieczne, drastyczne taktyki reagowania, przyjmujące
postać ultimatum i szantażu:
[…] cała rodzina, rodzeństwo mu powiedzieli, „jak będziesz pił na…, to my
Emilkę [córka] wychowamy, a to [pauza] sobie rób, co chcesz” [fragm. wywiadu z A].

Rodzice A i B szczegółowo podają rozległość i charakter strat, jakie mogłyby
być udziałem ich dzieci oraz całych rodzin, gdyby problem alkoholowy został upubliczniony. W gruncie rzeczy ich argumentacje oraz lęki całkowicie pokrywają się
z problemami charakterystycznymi dla mechanizmów procesów stygmatyzacji20. Co
prawda w percepcji społecznej alkoholizm jest chorobą, ale jednocześnie zawinioną.
Oznacza to, że uzależnienie traktowane jest jako konsekwencja jakichś zaniechań lub
20
M. Barnard, Drug Addiction and Families, Jessica Kingsley Publishers, London–Philadephia
2007; M. Parchomiuk, S. Byra, Struktura stygmatyzacji przeniesionej u współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 36.
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negatywnych wpływów. Osoby uzależnione ponoszą odpowiedzialność za stan, w jakim się znalazły21. I nie tylko one. Naznaczone zostają też całe rodziny „alkoholików”.
Dobre cechy żony czy rodzica poddawane bywają w wątpliwość22. Jest jeszcze jedno
zjawisko. W dominującym medyczno-społecznym podejściu do rozwiązywania problemów alkoholowych akcentowany jest udział agend i specjalistów w procesie pokonywania nałogu. W świadomości społecznej osoba z problemem alkoholowym to
uczestnik grup AA, operujący na co dzień samoopisem: „Mam na imię… i jestem
alkoholikiem”. Dopiero niedawno do dyskursu naukowego i praktyki terapeutycznej
dołączono zagadnienie możliwości pracy nad redukowaniem szkód nałogowego picia
i nauką kontrolowanego spożywania alkoholu. Jak piszą Justyna Żulewska-Sak i Katarzyna Dąbrowska:
[…] przekaz społeczny często dotyczy tego, jak poważną, skomplikowaną
i trudną chorobą jest uzależnienie, rzadko pokazuje się osoby, które poradziły
sobie z tym problemem. I człowiek taki nigdy nie słyszy: „możesz sam rzucić
nałóg”, tylko słyszy: „zgłoś się do specjalisty, czeka na ciebie poradnia”23.

Obraz „alkoholika”, który pokonuje swoje uzależnienie samodzielnie i przy
wsparciu rodziny, wciąż nasuwa wątpliwości co do powodzenia. Także rodzina, która tworzy warunki dla samoleczenia narażona jest na zarzut o uwikłaniu się w alkoholizm, a poszczególni jej członkowie na etykietę osoby współuzależnionej. Można
zaryzykować stwierdzenie, że społeczeństwo (w tym specjaliści tworzący system rozwiązywania problemów dotyczących nadużywania alkoholu) nie jest jeszcze gotowe
na traktowanie przestrzeni rodzinnej jako miejsca „samoleczenia” uzależnienia od
alkoholu24. W tej sytuacji lęk przed negatywną oceną i zarzutami o „nieprofesjonalne”
rozwiązywanie problemu może być uzasadniony.
Zasadniczym zasobem rodzinnym A i B jest przepływ komunikacji między
wszystkimi aktorami zaangażowanymi w program reagowania. W doświadczeniach
obu rodziców wyraźnie odnalazłam także liczne dowody poczucia sprawczości oraz
operowania taktykami pozwalającymi na wykorzystywanie zasobów rodziny na rzecz
gaszenia kryzysu w zarodku, na przykład:
[Żona] ścisły kontakt ma z żoną syna i tak jak przyjdzie, powiedzmy, pod alkoholem, no to zaraz telefony działają i wie pani, no. I ja, żona, i od razu ja też
wiem o tym, no [fragm. wywiadu z B].
[…] na tych chrzcinach znowu syna też tam coś mu się nie podobało, ale zaraz
go zwinęły i się mu natłumaczyło [fragm. wywiadu z A].
J. Żulewska-Sak, K. Dąbrowska, Percepcja społeczna czynników udaremniających samodzielne przezwyciężenie uzależnienia – jakościowa analiza porównawcza, „Alkoholizm i Narkomania”
2005, nr 18(3).
22
R. Szczepanik, Na mapie…, dz. cyt.
23
J. Żulewska-Sak, K. Dąbrowska, dz. cyt., s. 65.
24
Zob. J.I. Klingemann, „Ja muszę Pani powiedzieć…, dz. cyt.
21
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Rodzice rekonstruowali też rozbudowane sposoby podtrzymywania abstynencji
czy kontrolowanego picia swojego dziecka i nadawali swoim działaniom znaczenie
usuwania „zapalników”. Są to długie fragmenty narracji zawierające rozbudowane dialogi, wyraźnie oznaczony początek kryzysu, jego przebieg oraz rozwiązanie
i zakończenie. W przypadku A wymieniani są „wtajemniczeni” członkowie rodziny
z przypisaną konkretną rolą (kogoś, kto sprawdza, kogoś, kto jest kierowcą o każdej
porze dnia i nocy, kogoś, kto zajmie się dzieckiem itp.). Ilustrację stanowi tu fragment
opisu mobilizacji w sytuacji kryzysu związanego z ryzykiem nawrotu i decyzja o zastosowaniu „wszywki”:
[…] powiedział, „mama, ratuj” […]. To ja niewiele myśląc… syn akurat, mówi,
„ja coś tam w polu…”, bo też pracuje, ma gospodarstwo, coś w polu… „ciągnik
na polu zostawiłem”, mówi, „jak telefon dostałem”, mówi, „i w samochód”, to
nawet żona nie wiedziała, gdzie jest. Mówi, „co on? Gdzie on pojechał, ciągnik
na polu zostawił”. A mi mówi, „wpadł do domu, przebrał się i mówi, w samochód”, no. I dzwoni potem: „co się stało, Jacek czy co, czy ten Romek tak wy…”,
mówi, wystartował, bo mówi…, no, a, no… [pauza] [fragm. wywiadu z A].

Zasobem, który odnalazłam w przypadkach rodzin A i B było wypracowanie i bezwzględne trzymanie się konsekwentnego reagowania w sytuacji kryzysów oraz specyficzna praca nad emocjonalnym reagowaniem. Praca ta polega głównie na „trzymaniu
się planu”. W przypadku rodziny B rodzic, na którym opierała się cała rodzinna strategia radzenia sobie z kryzysem, dyscyplinował pozostałych członków, gdy tylko uznał,
że brakuje wspólnego frontu działań. Drobiazgowa rekonstrukcja tych doświadczeń
przywodziła na myśl znalezienie błędu w oprogramowaniu i usunięcie go. Przykładowo jeśli w rodzinie B ustalono, że wspieranie w nauce kontrolowanego picia oparte
będzie na pozytywnych, wzmacniających komunikatach, to emocjonalne reakcje na
kryzys, tak zwane awantury domowe, wykraczały poza przyjęty projekt działań.
[…] od razu robić afery, robić takie… a tu taki człowiek potrzebuje tego ciepła, tego… Ja jej [synowej] to już wszystko też tam tłumaczyłem, jak tego, no
i [cmoknięcie] też, też z jej strony jest poprawa znaczna przecież. Jest poprawa.
Ona to rozumie, ale [zastanowienie] był moment, że ona mówiła, ona się wyprowadzi i tak dalej. Ja mówię, no i co, no i wyprowadzisz się i co, i co zwojujesz, i co zwojujesz? [fragm. wywiadu z B].

Szczególnie drobiazgowo opisywane są przez badanych rodziców wydarzenia
kryzysowe (na przykład niekontrolowane picie podczas wielkiej uroczystości), które
wymagały uruchomienia wszystkich ról i sił, by daną „akcję” zakończyć dyskretnie
i sukcesem. Rodzina A solidarnie znosi uzależnienie swojego członka w ten sposób,
że podczas rodzinnych spotkań rezygnuje się z alkoholu lub spożywa się go bardzo
symbolicznie.
[…] ciągle mamy, co niedziela, pełne podwórko, bo jak dzieci się zjeżdżają, no
to…, nie, nie ma alkoholu, ale jak na przykład jakieś imieniny, święta [pauza],
to dostanie kieliszek, dwa i ja…i nie stawiamy. Staramy się nie stawiać alkoholu.
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[pauza] Po kieliszku symbolicznie, „dziękuję”. Wszyscy muszą zrozumieć, że
ze względu… Cała rodzina [fragm. wywiadu z A].

„Mówienie jednym głosem” przez wszystkich najbliższych członków rodziny jest
charakterystyczne w przypadku A. Jeśli chodzi o rodzinę B, to po zidentyfikowaniu
i zdefiniowaniu problemu alkoholowego (jako groźnego, wyraźnego i wymagającego
wspólnej pracy nad jego pokonaniem), członkowie rodziny podejmują próby osłabiania wagi niektórych wcześniejszych ustaleń. O ile więc matka A wchodzi w rolę koordynatorki wspólnie ustalonych i podejmowanych działań, to ojciec B staje się kontrolerem i osobą, która rozlicza innych z wykonania zadań (które wcześniej złożono na
jego barki). Dla B warunkiem sukcesu w zmaganiu się z kryzysem syna jest nieustanna praca nad całą rodziną i troska o podtrzymywanie przyjętych definicji problemu.
B ubolewa, że pozostali członkowie rodziny zbyt szybko uznali zmianę stylu picia
syna za sukces i są skłonni przerwać pracę nad wychodzeniem z uzależnienia syna
poprzez zbyt pochopną wymianę definicji z picia problemowego na picie „normalne”.
Niewątpliwie dostarczanie warunków regeneracji i stabilizacji sprzyjającej kontrolowanemu piciu (lub porzucenia go) powoduje konieczność czujności. Bywa, że to rodzic wchodzi w rolę „ważącego” ilość wypitego alkoholu i dostrzega zagrożenia.
Z wywiadów z A i B w dużej mierze wyłania się obraz syna, który w wyniku pracy
nad swoim nałogiem pokonał najgorszy kryzys, uzależnienie jest kontrolowane, na
przykład:
[…] kontroluje to. Tak, no na pewno, bo [zastanowienie], bo ja tutaj trochę
wtrącę może, to co było kiedyś i co jest teraz, to jest bez porównania, [z naciskiem] bez porównania. Jest o tyle sytuacja w tej chwili […] dobra, no że, że
potrafi się powstrzymać przez jakiś tam, przez dłuższy czas [pauza] i nie pije.
Kiedyś było tak, że nie umiał przestać, że potrafił przez kilka dni, 3–4 dni.
A w tej chwili nie ma tego. Jest, też jest [cmoknięcie], ale to już nie jest tak, że
[zastanowienie], jak to się mówi na umór, bo tak to, wie pani, takie określenie,
że napił się na umór, że potrafi się trochę opanować, no [fragm. wywiadu z B].

W wywiadach z tymi rodzicami dało się odczuć energię optymistycznej troski
i wiary w sprawczość rodziny. Podczas rekonstruowania różnych wydarzeń, w przejściach pomiędzy poszczególnymi wątkami bywało, że używali pozytywnych samopotwierdzeń swojej skuteczności, na przykład:
Mam nadzieję, że to, [pauza] że będzie dobrze, no [fragm. wywiadu z B].
No i jakoś tak wszystko się układa […] jest spokojnie [fragm. wywiadu z A].

Podobnych komunikatów nie zawierały żadne wywiady z kilkudziesięciu innych,
przeprowadzonych z rodzicami „zinstytucjonalizowanymi” czy osamotnionymi
w swoich zmaganiach, mimo że problemowe picie dziecka przyjmowało podobne oblicza i natężenie pod kątem zagrożeń i szkód.
Co zyskali rodzice walczący z nałogowym piciem dziecka w zaciszu rodzinnego
domu? W przypadku A można mówić o korzyści, jaką jest sprawdzenie się rodziny
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w kryzysie. Nałogowe picie jednego z synów spowodowało mobilizację wszystkich
członków rodziny i silne poczucie sukcesu w postaci ochrony wizerunku i jedności.
W czasie realizowania wywiadów syn A nie pił alkoholu kilka lat i kobieta nie
artykułowała kryzysów związanych z ryzykiem powrotu do picia. Nie znaczy to jednak, że „rodzinna sprawa” została zamknięta na zawsze. Była świadoma zagrożeń
i specyficzna czujność (ale nie kontrola) stanowiły trwały element relacji z jej synem.
Z drugiej strony kryzys wydawał się zażegnany, a ona sama miała wielkie poczucie
zwycięstwa. Dowodem było przyznanie się sąsiadowi do problemu. Czuła się bezpieczna. Kryzys został zażegnany – rodzina pokonała go samodzielnie, odniosła sukces. Można było się pochwalić jej siłą, odpornością i niezłomnością:
[…] sąsiedzi, no [pauza] nie wiedzieli, no. Było wesele sąsiada syna, [pauza] no
nie chciał jechać na to wesele. „Za co Tomek nie chce jechać?” No, mówię, „nie
chce jechać, bo, mówię, nie będzie…nie chce pić i nie będzie”. [pauza] „No to…,
co to”, mówi, „przecież nie musi się upijać”, mówi, no tego… Ja mówię, „no…
dopiero” ja mówię, „on nie chce jechać, bo nie wolno mu jest pić, a, a tego…
[pauza] mówię, a wiadomo, będziecie go zmuszać do wypicia, a on nie chce”.
[pauza] No i jak powiedziałam temu sąsiadowi, no […] to mówi, „to ja nie wiedziałem”, mówi, „no kto by pomyślał, że to Tomek”, mówi, „ma takie problemy”
[fragm. wywiadu z A].

Inaczej jest w przypadku B. Mężczyzna ma świadomość, że kryzys wciąż trwa,
choć pożar został ugaszony. Syn, co prawda, przestał wpadać w wielodniowe ciągi, sięga po alkohol okazjonalnie (zwykle w spotkaniach kuluarowych związanych
z pracą). Ojciec nie wierzy w kontrolowane picie i tkwi w nieprzerwanym niepokoju związanym z łamaniem abstynencji przez syna. Jego działania zmieniły jednak cel
i natężenie. Wciąż jest koordynatorem rodzinnego reagowania na problem dorosłego
dziecka. Nie zarządza już jednak gaszeniem pożaru, który zaskoczył rodzinę i wybuchł
z ogromną siłą, ale stoi na straży kontrolowanego picia. Analiza wywiadów pozwoliła
dostrzec wyraźnie korzyści w wyniku pracy tego rodzica nad problemem nałogowego
picia. Przede wszystkim jest to naprawa relacji ze swoim dzieckiem. Badany rodzic
sam dostrzegł to, że w działaniach na rzecz wsparcia syna w pokonywaniu szkodliwego sposobu picia zbliżyli się do siebie. Zaczęli z sobą dużo rozmawiać, wspólnie analizować różne problemy, spontanicznie spędzać więcej czasu. Nigdy wcześniej relacje
z synem nie były nacechowane taką bliskością i miłością. Rodzic B zaczął dużo czytać
i interesować się problemami społecznymi związanymi z polityką zapobiegania, teoriami naukowymi itp.

Podsumowanie
Przedstawione analizy nie zmierzają do sformułowania wniosków o znaczeniu tak
zwanego autorytetu rodzicielskiego w przebiegu zrywania z nałogowym piciem. Stanowisko specjalistów w tej sprawie jest jasne: nie jest to szczególnie istotny czynnik

124

Renata Szczepanik

mobilizujący do zmian, a na pewno ważny sam w sobie25. Wniosek, który się tu nasuwa jest taki, że znaczenie rodziców jest duże w tworzeniu środowiska wsparcia dla
osoby podejmującej walkę z uzależnieniem. Są (albo mogą być) znaczącymi sojusznikami w nauce kontrolowanego sięgania po alkohol oraz sprzyjają regeneracji sił „alkoholika”26, zwłaszcza w sytuacji, gdy z różnych powodów walka z nałogiem odbywa
się w zaciszu domu, tj. bez specjalistycznego wsparcia instytucji.
Z przedstawionych tu badań wyłaniają się sylwetki rodziców, którzy identyfikują,
gromadzą i wykorzystują zasoby rodzinne w walce z problemowym piciem alkoholu przez dorosłe dziecko. Są to rodzice, którzy nie są osamotnieni w działaniach na
rzecz pomocy dziecku. Mają duży i wyraźny kapitał rodzinny, na którym się opierają
i z którego czerpią siłę. Nie ma to związku z ich statusem społecznym. Wywiady z rodzicami, których zakwalifikowałam do tej grupy, pochodzą od rodziców, którzy mieli
wykształcenie średnie i zawodowe. Tworzą rodziny wielopokoleniowe, ale także są
po rozwodzie. Ich „problemowe” dorosłe dzieci zajmują znaczące miejsce w strukturze zawodowo-społecznej w ten sposób, że są osobami publicznymi (mają „wiele do
stracenia”), ale też takimi, które prowadzą własną działalność gospodarczą (rolniczą).
Problemy zasygnalizowane w opisie rodziny A i B można oceniać jako zjawiska
niepożądane i ryzykowne, jak: lęk przed stygmatyzacją, izolacja społeczna, nieprofesjonalne rozwiązywanie problemów rodzinnych w „czterech ścianach”, zrzucenie odpowiedzialności za zarządzanie pomocą na pojedyncze osoby (rodziców) czy w końcu wadliwa adaptacja do sytuacji przewlekłego stresu powodowanego problemowym
piciem alkoholu w rodzinie oraz współuzależnienie. Proponuję jednak przyjęcie pozamedycznej i pozapsychologicznej perspektywy interpretowania doświadczeń rodziców. Pozwala to na wysunięcie innych wniosków niż ocena ryzyka czy rozmiarów
współuzależnienia i problemów emocjonalnych związanych z ukrywaniem trudności
rodzinnych.
Przyjrzenie się temu, co się dzieje lub co się może stać w takich rodzinach, używając kategorii „efektu ubocznego” (spillover effect)27, pozwoli dojrzeć siły, jakie uruchamiają się w sytuacji kryzysu jednego z członków. Należą do nich wysokie poczucie sprawstwa i umiejętność dostrzegania „małych zwycięstw”, konsolidacja rodziny.
I mimo że tym, co integruje i wzmacnia wspólnotowość działania rodziny, jest skrywanie tajemnicy (lęk przed stygmatyzacją), to w opisie dwóch przypadków rodzin
wyraźnie można dostrzec efekt uboczny, jakim jest rodzinna mobilizacja oraz poprawa relacji, odczucie bliskości, której wcześniej się nie doświadczało, oraz sprawZob. R. Szczepanik, Rodzice…, dz. cyt., s. 297.
J.I. Klingemann, Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji
i Kontroli Społecznej, t. XI, Warszawa 2010.
27
R. Ilies, K.S. Wilson, D.T. Wagner, The spillover of daily job satisfaction onto employees’ family lives: The facilitating role of work-family integration, “Academy of Management Journal” 2009,
No. 52(1).
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czość. Niezamierzonym (pozytywnym) skutkiem działań rodziców w obrębie rodziny
i z użyciem jej sił na rzecz pomocy dziecku problemowo pijącemu alkohol jest także
pogłębiona refleksja nad swoim rodzicielstwem oraz – paradoksalnie – poczucie zbliżenia do dziecka i poprawienie z nim relacji.
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Family integration by parents of problem drinkers as a way of overcoming crisis

Abstract: This study concerns overcoming the problems related to alcohol dependence
without the intervention of specialist institutions. Research focused on the experiences of
parents of adult problem drinkers and the ways in which they use family ties to tackle the
problem. Biographical interviews with such parents were analysed drawing on the symbolic interactionist perspective, which allowed the researcher to move beyond medical
and psychological approaches. The findings suggest that what brings families together
is secrecy (related to fear of stigmatisation). A spillover effect of this secrecy is a sense
of agency, improved communication in the family, and greater motivation to tackle the
problem. Parents in these situations are found to be more reflective, more aware of their
parenting skills and, paradoxically, feel closer to their children.
Keywords: problem drinkers, family, crisis, parents, spillover effect
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Urlopy tacierzyńskie jako instytucjonalny
dowód zmian w postrzeganiu roli ojca
na przestrzeni lat
Streszczenie: Charakterystyczne dla współczesności przemiany społeczne widoczne
w obszarze rodziny wywołały także znaczące zmiany w postrzeganiu roli ojca. Tradycyjne ujęcie ojca jako autorytetu i głowy rodziny, zajętej „męskimi” sprawami, takimi jak
organizowanie bytu i zarabianie pieniędzy, ustąpiły miejsca modelowi ojca-partnera matki we wszystkim, a więc także w opiece nad dzieckiem, w tym małym. Celem artykułu
jest pokazanie transformacji ojcowskiego wizerunku w kontekście tego, w jaki sposób
współcześni ojcowie biorą udział w opiece nad dziećmi kilkumiesięcznymi i młodszymi
ze szczególnym uwzględnieniem urlopów tacierzyńskich jako instytucjonalnej zmiany
w postrzeganiu wizerunku i roli ojca.
Słowa kluczowe: rodzina, stereotyp społeczny, ojcostwo, rola ojca, urlopy tacierzyńskie

* Amelia Tryc – studentka pedagogiki I roku studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autorka pracy licencjackiej Współczesne ojcostwo w percepcji mężczyzn przebywających na urlopie tacierzyńskim (2020). W kręgu jej głównych
zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiana problematyka związana z edukacją i wychowaniem dzieci młodszych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych i modeli macierzyństwa
oraz ojcostwa. Swoje zainteresowania naukowe uzupełnia doświadczeniem praktycznym gromadzonym w ramach pracy zawodowej – od kilku lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które dają jej wiele satysfakcji i wzbogacają doświadczenie teoretyczne
o aspekt praktyczny.

130

Amelia Tryc

Wprowadzenie – przemiany w obszarze współczesnej rodziny
jako punkt wyjścia do analizy zmieniającego się modelu
ojcostwa
Współczesny świat to rzeczywistość, która dynamicznie się zmienia, także w wymiarze
społecznym, co łatwo można dostrzec na przykładzie rodziny – wspólnoty podstawowej i naturalnej. Jeszcze do niedawna w jej obszarze obowiązywał tradycyjny podział ról. Kobieta jako żona i matka zajmowała się domem i dziećmi, pełniąc funkcję
opiekuńczą. Do niej należała opieka nad domowym ogniskiem, nierzadko związana
z całkowitym poświęceniem się rodzinie, połączonym z rezygnacją z własnych marzeń
i pragnień (np. z kariery zawodowej czy realizacji życiowych pasji). Tym samym opieka nad małym dzieckiem w sposób naturalny kojarzyła się z matką. To właśnie ona
z reguły spędzała z nim pierwsze miesiące życia, karmiąc je, przewijając czy usypiając.
W tym kontekście mężczyzna postrzegany był jako osoba, która spełniała wyłącznie
rolę pomocniczą. Jego nadrzędnym zadaniem było pełnienie funkcji głowy rodziny.
Należało do niego zapewnienie jej bytu materialnego, co nierzadko sprawiało, że całe
dnie spędzał w pracy, zarabiając pieniądze. Dzieckiem zajmował się sporadycznie,
w chwilach wolnych od obowiązków zawodowych. Zwykle kojarzony był z przyjemnościami, zabawami, nie zaś z codziennymi, często żmudnymi i monotonnymi czynnościami opiekuńczymi sprawowanymi wobec małego dziecka. Do pewnego czasu taki
rodzinny podział ról miał charakter niejako naturalny i nie budził niczyich wątpliwości. Często uzasadniano go dodatkowo cechami przypisywanymi kobiecie (opiekuńczość, czułość, wrażliwość), których w domyśle mężczyzna-ojciec miał być pozbawiony. W ostatnich latach ten sztywny podział rodzinnych ról zaczął się jednak zmieniać,
a społeczeństwo powoli przekonuje się do tego, że także ojciec może być doskonałym
opiekunem dziecka nie tylko kilkuletniego, lecz także małego. Zmianie społecznego
postrzegania ojca towarzyszą zmiany prawne – od roku 2010 chętni ojcowie mogą
skorzystać z urlopu tacierzyńskiego przyznawanego w celu sprawowania opieki nad
małym dzieckiem. Jak czują się ojcowie na takich urlopach? Czy nie mają wrażenia, że
opieka nad małym dzieckiem jest czynnością niemęską? Czy radzą sobie z obowiązkami? Na te pytania autorka artykułu próbuje odpowiedzieć w niepublikowanej pracy
licencjackiej, której zarys stanowi treść niniejszego opracowania.

Tradycyjny model ojcostwa i jego związek ze stereotypami
społecznymi
W ujęciu tradycyjnym podstawowym zadaniem ojca była ochrona rodziny, do czego
predysponowany był ze względu na swą siłę fizyczną, która pozwalała mu odsuwać
zagrożenia od potencjalnie słabszych bliskich – kobiety i dzieci. Z kolei matki, które
w tradycyjnym modelu rodziny pełniły role „ekspresyjno-integracyjne”, stereotypowo
odpowiadały za zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa i opieki, zaspokojenie ich emo-
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cjonalnych potrzeb oraz socjalizację. Zadania „instrumentalno-przystosowawcze”
przypisywano ojcom i były one związane z uzyskaniem środków na utrzymanie rodziny1.
Stereotypowy, tradycyjny podział ról matki i ojca usprawiedliwiany był z jednej strony większym „zaangażowaniem” kobiet w proces prokreacji (kobieta „nosi”
dziecko przez 9 miesięcy, to ona je rodzi i znosi związany z tym trud, karmi piersią,
opiekuje się niemowlęciem, z którym przez początkowy okres jego życia praktycznie
się nie rozstaje). Z drugiej natomiast strony tłumaczyło się go wyposażeniem kobiet
i mężczyzn w inne cechy i predyspozycje („kobiece” i „męskie”). Według stereotypu
ojcostwo angażuje mężczyznę tylko częściowo, podczas gdy macierzyństwo (także to
łączone z aktywnością pozadomową) „obowiązuje” kobietę przez całą dobę. W związku z aktywnością w sferze publicznej oraz przypisywanymi mężczyźnie cechami
i kompetencjami uważany był on za rodzaj łącznika rodziny ze światem zewnętrznym
i traktowany jako uosobienie pozarodzinnych wartości i ról, autorytet i wychowawca,
duchowy przewodnik2.
W tradycyjnym modelu ojcostwa zakładano także, że istnieje różnica między
bezwarunkową miłością macierzyńską, która jest naturalna, której nie trzeba zdobywać i na którą nie trzeba zasługiwać, a miłością ojcowską, która jest obwarowana
warunkami i oczekiwaniami, jakie należy spełnić, by być kochanym przez ojca3. Zdaniem K. Pospiszyla „Ojciec, będąc pozbawiony tak silnego jak matka związku biologicznego z dzieckiem, nie posiada «danej z natury» umiejętności kochania dziecka
tylko dlatego, że jest to jego dziecko”4. Według stereotypu ojciec jest rodzicem, względem którego dziecko ma być posłuszne. Stawia on przed nim wyraźne wymagania czy
zasady postępowania. Wychowuje i przygotowuje dzieci do wejścia w pozarodzinne
życie społeczne, nagradzając własną miłością bądź karząc jej odebraniem5.
Tradycyjny model ojcostwa w dużej mierze oparty był na stereotypach „naturalnego” podziału płci. W przypadku rodzicielstwa stereotypy płciowe uaktywniają się
bardzo silnie, ponieważ przyjście na świat dziecka to moment, kiedy kobieta i mężczyzna łatwiej wchodzą w role przypisywane im ze względu na płeć, co w pewnym
stopniu spowodowane jest społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi zarówno roli
matki, jak i roli ojca. Postrzeganie ról społecznych przez pryzmat stereotypów z jednej strony bardzo upraszcza rzeczywistość, z drugiej zaś jednak wprowadza poczucie ładu i niezaburzonego porządku6. Jak ujmuje to L. Kopciewicz: „[…] świat, który
1
K. Dzwonkowska-Godula, Ojcostwo jako instytucja i doświadczenie w świetle wypowiedzi
młodych wykształconych ojców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 39, s. 114.
2
Tamże, s. 114.
3
E. Fromm, O sztuce miłości, PIW, Warszawa 1971, s. 52–56.
4
K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
2007, s. 30.
5
Tamże, s. 30.
6
M. Bierca, Nowe wzory ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2019, s. 34–36.
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został podzielony w tak czytelny sposób, jest światem zsektoryzowanym. […] Tak
czytelny obraz świata […] powoduje, że wiemy, gdzie jest «nasze miejsce»”7.
Stereotypy odnoszące się do roli matki i ojca są bardzo silne, ponieważ zarówno
macierzyństwo, jak i ojcostwo to instytucje. Jako takie poddawane są nieustannej kontroli społecznej i regulowane przez wyznaczane dla nich zasady działania, normy, nakazy, zakazy i powinności. Tym samym w ujęciu tradycyjnym bycie rodzicem, w tym
ojcem, nie jest misją o indywidualnie wyznaczanych zasadach, a wejście w relacje
partnerską z drugą dorosłą osobą i podjęcie decyzji o rodzicielstwie silnie wyostrza
oczekiwania stawiane przez społeczeństwo tak kobiecie, jak i mężczyźnie. Podjęcie się
roli rodzica oznacza zatem zetknięcie się z ogromną siłą stereotypowych wizji i oczekiwań, jakim powinien sprostać mąż i ojciec. Oczekiwania takie wyrażają świeckie instytucje społeczne w postaci dalszej rodziny, kręgu przyjaciół, znajomych, środowiska
pracy ojca czy przedszkolnego i szkolnego środowiska dziecka. W kontekście polskim
do oczekiwań tych dochodzi jeszcze wpływ Kościoła katolickiego jako instytucji, która bardzo silnie wzmacnia stereotypową wizję ról obojga partnerów8.
W ujęciu tradycyjnym partnerom będącym rodzicami przypisuje się zatem pewne cechy, z założenia mające ich różnicować i definiować jako jednostki z jednej
strony odrębne płciowo, z drugiej zaś uzupełniające się. Według stereotypowego założenia mężczyźni w relacji z kobietami powinni charakteryzować się umiłowaniem
wolności i pragnieniem dominacji, natomiast kobiety cechuje uległość i zgoda na
przedmiotowe traktowanie. W tak pomyślaną wizję rodziców wpisana jest idea nierównego układu, w którym to mężczyzna – mąż i ojciec – jest niejako istotą wyższą,
natomiast kobieta może być traktowana z góry. Taki układ sił odpowiada za swoistą
przyziemność codziennych kobiecych zadań i „bycie ponad” w przypadku mężczyzny. W konsekwencji to matkę charakteryzuje większa wnikliwość w świat dziecka
i wykazywanie zainteresowania nawet najbardziej prozaicznymi sprawami związanymi z potomstwem, ojca natomiast cechuje dystans i oddalenie9. Z polaryzacją płci
łączy się silna polaryzacja ról rodzicielskich. Matki kojarzone są z „miękkimi”, „kobiecymi” cechami, jak miłość, opiekuńczość czy ciepło (stereotyp „matczynej łagodności”), ojcowie natomiast z chłodem emocjonalnym, surowością, władczością (stereotyp „twardej ojcowskiej ręki”)10.
W ujęciu tradycyjnym mężczyzna pełni funkcję „żywiciela”, choć – jak zauważa K. Dzwonkowska-Godula – uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że stereotypowo
postrzegana rola ojca ogranicza się wyłącznie do utrzymywania rodziny i bycia jej
głową. Ze względu na aktywność w sferze publicznej, a także z uwagi na przypisywaL. Kopciewicz, Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko-francuskie studium porównawcze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 194.
8
M.M. Bierca, Nowe…, dz. cyt., s. 174.
9
Tamże, s. 176–177.
10
K. Dzwonkowska-Godula, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 57.
7
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ne mu cechy i kompetencje w modelu patriarchalnym mężczyzna staje się łącznikiem
rodziny ze światem zewnętrznym, uosobieniem pozarodzinnych wartości i ról, autorytetem i wychowawcą, duchowym przewodnikiem. Do niego należą zatem przede
wszystkim zadania wychowawcze, podczas gdy matce pozostają funkcje opiekuńcze.
Choć to ona postrzegana jest jako osoba odpowiedzialna za socjalizację dziecka na
pierwszym etapie jego życia, jej zadanie ogranicza się raczej do dbania o prawidłowy
fizyczny i psychiczny rozwój dziecka, a także wyposażenie go w podstawową wiedzę
na temat zasad zachowania. Ojciec przejmuje wychowanie dzieci dopiero wtedy, gdy
stają się one bardziej samodzielne, co niejako łączy się z założeniem, że dziecko musi
w pewnym sensie dorosnąć do tego, by stało się godne jego zainteresowania11. Jak
podkreśla J. Mulliez: „[…] panował zwyczaj, że roztaczanie opieki nad maleństwem
do siódmego roku życia należało do matki, a przed ojcem [dziecko] nie stawało, zanim nie osiągnęło wieku, w którym zasługuje się na poważanie”12.
W modelu tradycyjnym kobieta i mężczyzna mają pełnić odmienne funkcje rodzicielskie, a zatem bycie ojcem postrzegane jest jako zupełnie odmienne doświadczenie, łączące się z całkowicie innymi zadaniami. Zakłada się koncentrację mężczyzn
na pracy zawodowej i nastawienie na zadbanie o sferę materialną funkcjonowania
rodziny, co prowadzi do ograniczonej obecności ojca w domu i jego mniejszego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem i wychowanie go13. Tym samym ojciec wypełnia w rodzinie zadania instrumentalno-przystosowawcze, związane ze zdobywaniem
środków na utrzymanie rodziny, natomiast matka odpowiada za role ekspresyjno-integracyjne – do jej zadań należy zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa,
zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych, a także dbałość o ich socjalizację. Taki podział rodzicielskich ról z jednej strony uzasadniany jest większym „zaangażowaniem”
kobiety w proces prokreacji (ciąża, poród, karmienie piersią), natomiast z drugiej –
rożnymi cechami i predyspozycjami tradycyjnie przypisywanymi kobietom i mężczyznom. Według tradycjonalistów taki rodzicielski podział ról z jednej strony ma charakter uniwersalny i naturalny, z drugiej natomiast jest konieczny, by rodzina mogła
prawidłowo funkcjonować14.

Nowoczesny model ojcostwa
Nowoczesny wzorzec ojcostwa różni się od tradycyjnego brakiem stereotypów
budujących jednoznaczną wizję rodzicielskiego świata. W tym ujęciu rodzicielstwo
staje się wspólnym doświadczeniem, w którym partnerzy otwarcie wypełniają zadaTamże, s. 64.
J. Mulliez, Desygnacja ojca, [w:] J. Delumeau, D. Roche (red.), Historia ojców i ojcostwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995, s. 64.
13
M.M. Bierca, Nowe…, dz. cyt., s. 178.
14
K. Dzwonkowska-Godula, Tradycyjnie…, dz. cyt., s. 57–58.
11
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nia opiekuńcze i wychowawcze, starając się unikać wstępnego przypisania do jakiejkolwiek z ról. Zarówno bycie ojcem, jak i bycie matką przestaje oznaczać przejawianie
określonego zestawu cech, co sprzyja tworzeniu relacji opartych na równości mężczyzny i kobiety. Tym samym punktem wyjścia nowoczesnego modelu ojcostwa jest
założenie, że poza urodzeniem dziecka jako zadaniem naturalnie kobiecym każda
inna aktywność rodzicielska w takim samym stopniu może być wykonywana przez
każde z rodziców (we wzorcu tradycyjnym zakłada się natomiast, że mężczyzna pełni
w rodzinie niejako rolę „mędrca”, natomiast kobieta – „piastunki”). Przy założeniu
równości obu płci i obowiązków rodzicielskich przypisywanych kobiecie i mężczyźnie traci zasadność wartościowanie sfer aktywności matki i ojca jako prestiżowych, bo
męskich, lub dających mniej powodów do dumy, bo kobiecych15. W tym ujęciu wszelkie zachowania rodzicielskie mogą zostać uznane za „czynność wyższą i honorującą
albo za podstawowy obowiązek, niewymagający żadnych kwalifikacji i nieuprawniający do uznania zasług”16.
W modelu nowoczesnym zaangażowanie mężczyzny w bycie rodzicem uwidacznia się już na etapie ciąży i porodu, w których to momentach ojcowie chętnie
towarzyszą partnerkom, podkreślając w ten sposób swoją aktywną obecność w życiu
dziecka od samych jego początków. W nowoczesnym modelu ojcostwa bardzo istotne
jest bowiem nie tylko to, by ojciec nawiązał z dzieckiem i wciąż umacniał niezwykle
silną więź opartą na emocjach, uczuciach i wrażliwości, lecz także to, by była ona
budowana jak najwcześniej, nawet jeszcze przed narodzinami17. Nowocześni ojcowie
wspierają swoje partnerki w czasie ciąży, od początku ciesząc się z faktu nadchodzącego powiększenia rodziny. Towarzyszą im podczas badań okresowych i razem z nimi
biorą udział w zajęciach szkoły rodzenia. Wczuwają się w stan kobiety i kierują na
nią swą uwagę, wspierając ją. Także podczas porodu nie postrzegają go stereotypowo
jako „kobiecej” sprawy. Od pierwszych chwil narodzin dziecka są razem z nim i z jego
matką, co uważają za sytuację naturalną. Jak ujmuje to M.M. Bierca: „Posiadanie
dziecka odbierane było przez nich jako wspólny projekt obojga partnerów, a zatem
zostawienie partnerki samej byłoby zachowaniem nieadekwatnym”18.
Podczas dalszej opieki nad dzieckiem, nawet bardzo małym, ojcowie nowocześni uczestniczą w opiece nad nim i w jego wychowaniu. Współdziałają z partnerką
i współdzielą z nią wiele czynności, uważając przy tym, że w ten sposób przekazują
swoim dzieciom właściwe wzorce na przyszłość, czego dowodzi wypowiedź jednego
z ojców badanych przez M.M. Biercę: „Nie może być tak, że matka w domu, ojciec
pracuje, matka wewnątrz, ojciec na zewnątrz. Mamy już to równouprawnienie, to też
Tamże, s. 37, 178–179.
J. Brach-Czaina, Kariatydy i kulturyści, [w:] J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny
i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1997, s. 252.
17
M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 193.
18
M.M. Bierca, Nowe…, dz. cyt., s. 196–203.
15
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musimy to tym dzieciom zaszczepiać. Ale jeśli już mamy takie wzorce, to trzeba to
przekazać. I uważam, że ojciec daje tyle samo, co matka […]”19. Nowocześni ojcowie nie obawiają się kąpać nawet bardzo małych dzieci, a także zmieniają pieluchy.
Wspomagają swoje partnerki w karmieniu, podając i odkładając dziecko do łóżeczka
czy ułatwiając mu odbijanie po jedzeniu. Nocami wstają do płaczących dzieci. Kiedy matka karmi, ojcowie wykonują inne czynności domowe czy przygotowują posiłek dla pary. Wymieniają się w czuwaniu przy łóżeczku dziecka, uważając usypianie
i uspokajanie malucha za czynność, która może być wykonywana przez każdego z rodziców. Nie mają oporów przed tym, by spacerować z dzieckiem lub wychodzić z nim
na plac zabaw. Odprowadzają czy odwożą dziecko do przedszkola, a także razem
z nim uczestniczą w pozaprzedszkolnych zajęciach dodatkowych (np. warsztatach
z rodzicami). Kiedy istnieje taka potrzeba, prowadzą dziecko do lekarza. Nie szkoda
im wykorzystywać urlopu na opiekę nad chorym dzieckiem. Wykonują w domu stereotypowo „kobiece” czynności, jak sprzątanie czy gotowanie. Co niezwykle istotne,
swej aktywności w tym względzie nie postrzegają jako „pomagania”, typowego dla porządku patriarchalnego, lecz raczej mówią o wspólnocie i naturalnym współdzieleniu
obowiązków20.

Podsumowanie różnic pomiędzy tradycyjnym
a nowoczesnym modelem ojcostwa
Wymienione powyżej zajęcia i działania „nowego” ojca dowodzą, że wraz z upadkiem
tradycyjnego patriarchalnego modelu rodziny, w której kobieta była podporządkowana mężczyźnie, nastąpiło przejście od społecznego postrzegania funkcji mężczyzny jako „żywiciela” do roli „opiekuna”, aktywnie uczestniczącego w wychowaniu
rodzinnym. Zmiany kulturowe doprowadziły do tego, że obok modelu ojcostwa tradycyjnego pojawił się nowoczesny wzorzec ojcostwa jako alternatywa wobec tamtego.
W modelu tradycyjnym dość mocno zarysowany jest stereotypowy podział rodzinnych ról. Ojciec pełni tu funkcję głowy rodziny, a pozostali członkowie są w mniejszym lub większym stopniu podporządkowani jego władzy. Rola ojca polega przede
wszystkim na zapewnieniu całej rodzinie bezpieczeństwa, żywności, a także innych
podstaw bytu materialnego. Jako żywiciel rodziny ojciec ponosi odpowiedzialność
za dzieci i ich matkę. Pełni funkcję wychowawcy i autorytetu, którego zadanie polega na wyznaczeniu dziecku właściwego kierunku postępowania oraz życiowej drogi.
Ojciec tradycyjny stanowi wzór męskich cech osobowości, jest odzwierciedleniem
siły fizycznej i odwagi. W razie potrzeby (np. nieposłuszeństwa wobec niego) może
okazywać surowość i karcić swe dzieci, a nawet je karać. Z jednej strony troszczy
się on zatem o rodzinę, z drugiej zaś jest wszechwiedzący, stawia dziecku ogromne
19
20

Tamże, s. 209.
Tamże, s. 208–217.
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wymagania i nie ukrywa swego rozczarowania, gdy spotka się z jakimkolwiek nieposłuszeństwem czy sprzeciwem21. Najważniejsze różnice pomiędzy ojcostwem tradycyjnym i nowoczesnym ukazuje tabela 1.
Tabela 1. Porównanie tradycyjnego i nowoczesnego modelu ojcostwa
Tradycyjny

Nowoczesny

silne podstawy i odniesienia religijne

brak silnej orientacji na religię

stereotypowy podział ról w życiu rodzinnym

związek o charakterze partnerskim

zaangażowany w codzienną opiekę i wychowanie
dziecka w stopniu znacznie mniejszym niż matka

obowiązki rodzicielskie w sposób partnerski
podzielone pomiędzy matkę i ojca

surowo ocenia dzieci, zarówno one, jak i żona
podporządkowane są jego władzy

ciepłe, serdeczne relacje pomiędzy ojcem
a dzieckiem i matką

demonstruje swą dominującą pozycję w rodzinie
w stosunku do dzieci i żony

jest partnerem i przyjacielem swoich dzieci i żony

ma problem z okazywaniem uczuć

nie ma problemu z okazywaniem uczuć

często nieobecny w życiu dzieci, zarówno fizycznie,
jak i duchowo

obecny w życiu dziecka w każdym momencie

uważa, że wie, co dla jego dzieci jest najlepsze – jest
pomaga w dokonywanych przez dziecko wyborach
niezadowolony, gdy wybierają one swą drogę życiową życiowych, wspiera je w jego decyzjach
niezgodną z jego wyobrażeniami
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium
socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018, s. 141.

Urlopy tacierzyńskie jako prawno-społeczny dowód
przekształceń w modelu ojcostwa
Opisane powyżej przemiany w postrzeganiu modelu ojcostwa znalazły swe odzwierciedlenie na poziomie instytucjonalnym – w postaci tzw. urlopów tacierzyńskich
przeznaczonych dla ojców, którzy chcieliby wziąć dni wolne, by w tym czasie zająć się
dzieckiem. Temat takich urlopów od połowy pierwszej dekady XXI wieku był coraz
częściej obecny w mediach i zaczął też pojawiać się w kulturze masowej. W roku 2010,
w wyniku starań A. Chłoń-Domińczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, w Polsce został wprowadzony urlop ojcowski mający wymiar
jednego tygodnia. Od stycznia 2012 roku urlop ten wydłużono do 2 tygodni. W międzyczasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło portal urlopojcowski.
info, by podnosić świadomość dostępności rozwiązań prawnych, zachęcać mężczyzn
do korzystania z tego rodzaju możliwości i promować je wśród pracodawców22. Za
pierwszym rozwiązaniem poszły kolejne. Dnia 17 czerwca 2013 roku weszła w życie
21
T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018, s. 138–140.
22
Tamże, s. 79.
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nowelizacja ustawy o przyznawaniu urlopów, określanych dotąd mianem rodzicielskich. Dokonano wtedy zmiany przepisów dotyczących urlopu, który przysługuje
obojgu rodzicom – odtąd podstawowy urlop macierzyński wynosi 20 tygodni (z czego 14 pierwszych tygodni należy się tylko matce). Kolejną opcjonalną formą jest urlop
rodzicielski, który trwa 32 tygodnie i może być dzielony pomiędzy oboje rodziców23.
Warto podkreślić, że potoczna, zwyczajowa nazwa urlopu tacierzyńskiego obejmuje tak naprawdę trzy urlopy:
1. Część urlopu macierzyńskiego, którą matka dziecka może przekazać jego ojcu
(rodzice mogą skorzystać także z tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
który trwa 6 tygodni (do wykorzystania przed porodem lub po właściwym
urlopie macierzyńskim, również przez ojca dziecka).
2. Urlop ojcowski, do którego ojciec zatrudniony na umowę o pracę ma prawo
w wymiarze 2 tygodni, a na jego wykorzystanie ma 2 lata (urlop ten ojciec
może wykorzystać w całości lub podzielić na dwie części, jednak żadna z nich
nie może być krótsza niż tydzień).
3. Urlop rodzicielski, którego długość wynosi 32 tygodnie24.
W pierwszym przypadku wymiar urlopu ojcowskiego zależy od decyzji matki
dziecka, która może zdecydować się na oddanie ojcu jego części. W Polsce urlop macierzyński trwa od 20 do 31 tygodni. Matka musi skorzystać z pierwszych 14 tygodni
urlopu, by następnie pozostałą część przekazać mężczyźnie. W tym przypadku długość urlopu tacierzyńskiego może wynieść do 6 tygodni przy urodzeniu się jednego
dziecka (ciąża mnoga odpowiednio zwiększa długość urlopu dla obojga rodziców,
a zatem także dla ojca25).
W przypadku ostatnim trzecią formą urlopu, którą ojciec może wykorzystać do
opieki nad dzieckiem i który także bywa nazywany tacierzyńskim, jest urlop rodzicielski – jeśli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego rodzice dalej chcą osobiście
zajmować się dzieckiem, zarówno matka, jak i ojciec mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, którego długość wynosi 32 tygodnie. Urlop ten może być jednocześnie
wykorzystywany przez oboje rodziców. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie
M. Bierca, Urlopy „tacierzyńskie” w Polsce – silny trend czy chwilowa moda? Rozważania
w kontekście przemian ról w rodzinie, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4, s. 46.
24
Urlop ojcowski 2019: ile trwa, komu przysługuje, kto płaci, dokumenty, https://www.edziecko.
pl/rodzice/7,79318,21330922,urlop-ojcowski-2019-ile-trwa-komu-przysluguje-kto-placi.html [dostęp: 8.01.2020].
25
Połączenie 20 i 32 tygodni razem daje 52 tygodnie, podczas których rodzice mogą zajmować
się swoimi dziećmi. Jeśli na świat przyjdą wieloraczki, długość urlopów odpowiednio wynosi od
31 do 37 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Razem może
to być od 65 do nawet 71 tygodni, zależnie od liczby dzieci. Zob. P. Rojek-Socha, Urlop rodzicielski?
Ojcowie coraz chętniej, https://www.prawo.pl/kadry/urlop-rodzicielski-ojcowie-coraz-chetniej-korzystaja-zus,376425.html [dostęp: 8.01.2020]; Urlop tacierzyński: zasady, komu przysługuje, ile trwa
i jak złożyć wniosek?, https://dziennikzachodni.pl/urlop-tacierzynski-zasady-komu-przysluguje-ile
-trwa-i-jak-zlozyc-wniosek/ar/13130784 [dostęp: 8.01.2020].
23
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w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 6. rok życia26.
Skomplikowane regulacje prawne w wymiarze urlopów przysługujących ojcom
pragnącym opiekować się swoimi małymi dziećmi przekładają się na niepełny stan
wiedzy społeczeństwa na ich temat. Pomimo nie do końca wyczerpującej wiedzy badanych na temat urlopów ojcowskich są one jednak przez respondentów odbierane
bardzo pozytywnie. Według 69% mężczyzn jest to dobry sposób na zaangażowanie
ojców w opiekę nad dziećmi, a dla 65% urlopy ojcowskie mają znaczenie w kontekście
budowania relacji partnerskich w rodzinie. Ponad połowa badanych mężczyzn (53%)
nie zgadza się z opinią, że urlopy ojcowskie prowadzą do zaburzenia naturalnego podziału rodzinnych ról27.
Na temat korzystania przez ojców z urlopów tacierzyńskich istnieje niewiele
statystyk. Najwięcej oferuje ZUS, z którego danych wynika, że w roku 2010 z urlopu ojcowskiego skorzystało wyłącznie 30 tys. pracowników z około 500 tys. uprawnionych, czyli około 2,5 tys. ojców miesięcznie. W roku 2011 było to jednak już
17 tys. ojców w okresie od stycznia do kwietnia28. Według najnowszych danych coraz
większa liczba ojców wykazuje zainteresowanie urlopami przeznaczonymi na opiekę
nad dziećmi – z danych GUS wynika, że tylko w styczniu 2019 roku z urlopów takich
skorzystało 18,1 tys. mężczyzn, czyli więcej niż w styczniu 2018 roku, kiedy to na
urlop rodzicielski udało się 17,3 tys. ojców29. W okresie od stycznia do września roku
2019 z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało 150,3 tys. mężczyzn, natomiast 9,4 tys. mężczyzn przejęło część urlopu macierzyńskiego od swoich partnerek.
Z 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego skorzystało 3,4 tys. mężczyzn30.
Pomimo rosnących statystyk zwyczaj brania przez ojców urlopów przeznaczonych na opiekę nad małymi dziećmi wciąż nie jest powszechny, co może wynikać
z różnych przyczyn. K. Suwada, która w drugiej dekadzie XXI wieku badała to zjawisko, podkreśla, że wiele kobiet, z którymi prowadziła wywiady, uważało, że urlop
rodzicielski jest ich przywilejem i nie chciały odstępować jego części ojcu dziecka.
Wielu ojców nie wiedziało też, że mają prawo do skorzystania z takiego urlopu równo z matką. Badania K. Suwady nie potwierdziły obiegowej opinii, że podstawową
motywacją ojców idących na urlop są względy finansowe w sytuacji, gdy to kobieta
więcej zarabia. Wśród analizowanych przez nią przypadków wielu mężczyzn, któT. Wróblewski, Urlop tacierzyński 2019, ojcowski 2019, rodzicielski 2019. Kto płaci, jak napisać wniosek, ile dni? Narodziny dziecka, przywileje dla ojca, https://nto.pl/urlop-tacierzynski2019-ojcowski-2019-rodzicielski-2019-kto-placi-jak-napisac-wniosek-ile-dni-narodziny-dziecka
-przywilejela/ar/13644605 [dostęp: 8.01.2020].
27
M. Bierca, Urlopy…, dz. cyt., s. 46–47, 52–54.
28
M. Bierca, Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje, „InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer” 2013, nr 8, s. 80.
29
P. Rojek-Socha, dz. cyt.
30
Ojcowie zostają z dziećmi. Coraz częściej korzystają z urlopów, https://www.forbes.pl/wiadomosci/urlop-rodzicielski-ojcowie-coraz-czesciej-zostaja-z-dziecmi/crks006 [dostęp: 8.01.2020].
26
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rzy zdecydowali się na urlop, zarabiało tyle samo, co ich partnerki, lub nawet trochę
więcej. Decydowali się oni jednak na urlop przede wszystkim dlatego, że narodziny
dziecka postrzegali jako najważniejsze wydarzenie w życiu, a rodzicielstwo traktowali
jako obowiązek i odpowiedzialność. Byli to z reguły mężczyźni z dużych miast z klasy
średniej, mający wyższe wykształcenie i wysoką świadomość nierówności pomiędzy
kobietami i mężczyznami31.
Przedstawione dane i spostrzeżenia socjologów prowadzą do wniosku, że na
urlop ojcowski z jednej strony wciąż decyduje się stosunkowo niewielki odsetek mężczyzn, co spowodowane jest przede wszystkim utrwalonym stereotypem dotyczącym
podziału rodzicielskich ról, a także powszechnym przekonaniem, że w kwestii opieki
nad dzieckiem i jego wychowania to matka posiada wyższe kompetencje i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Z drugiej jednak strony ci ojcowie, którzy wzięli taki
urlop, widzą korzyści, wyrażające się choćby w faworyzowaniu ich w ośrodkach służby zdrowia czy placówkach usługowych. Często postrzega się ich wprawdzie jako grupę wymagającą pomocy i wsparcia, są jednak akceptowani społecznie i coraz częściej
doceniani i podziwiani za to, że chcą realizować się w nowej roli. Satysfakcję i dumę
w wymiarze osobistym przynosi im także świadomość, że opiekując się swoim małym
dzieckiem, umacniają z nim więź. Przebywając na urlopie i opiekując się dzieckiem,
niejako odkrywają oni nowe własne możliwości, uczucia i emocje, a sprawdzenie się
w nowej sytuacji zmniejsza u nich poczucie stresu i poprawia samopoczucie. Walory
urlopów ojcowskich dostrzegane są także przez same kobiety, ponieważ patrzą one
wtedy na mężczyzn jak na odpowiedzialnych opiekunów32.

Podsumowanie
Współczesny ojciec nie jest już patriarchą, głową rodziny, a jego działania nie ograniczają się wyłącznie do zarabiania pieniędzy. Ojcowie stają się partnerami w pełni
zaangażowanymi nie tylko w życie i obowiązki rodzinne, ale także w opiekę i wychowanie dzieci, którym poświęcają każdą wolną chwilę. Są otwarci na dialog z partnerką
życiową oraz potomstwem, co wpływa korzystnie zarówno na życie rodzinne, jak i na
budowanie relacji z dziećmi. Urlopy tacierzyńskie stanowią kolejny krok w przełamaniu stereotypu mówiącego, że opieka nad dzieckiem należy tylko do matki.

A. Cichocka-Bielicka, Urlopy tacierzyńskie kosztem macierzyńskich? W polskich rodzinach
bez zmian, nadal to matki zostają na urlopie z potomstwem, https://nowosci.com.pl/urlopy-tacierzynskie-kosztem-macierzynskich-w-polskich-rodzinach-bez-zmian-nadal-to-matki-zostaja-na
-urlopie-z-potomstwem/ar/c6-14376019 [dostęp: 8.01.2020].
32
A. Dudak, Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna”
2017, nr 2, s. 124–125.
31

140

Amelia Tryc

Bibliografia
Bierca M., Nowe wzory ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2019.
Bierca M., Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje, „InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer” 2013, nr 8.
Bierca M., Urlopy „tacierzyńskie” w Polsce – silny trend czy chwilowa moda? Rozważania w kontekście przemian ról w rodzinie, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4.
Brach-Czaina J., Kariatydy i kulturyści, [w:] J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1997.
Cichocka-Bielicka A., Urlopy tacierzyńskie kosztem macierzyńskich? W polskich rodzinach bez zmian, nadal to matki zostają na urlopie z potomstwem, https://
nowosci.com.pl/urlopy-tacierzynskie-kosztem-macierzynskich-w-polskich
-rodzinach-bez-zmian-nadal-to-matki-zostaja-na-urlopie-z-potomstwem/
ar/c6-14376019 [dostęp: 8.01.2020].
Dudak A., Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna” 2017, nr 2.
Dzwonkowska-Godula K., Ojcostwo jako instytucja i doświadczenie w świetle wypowiedzi młodych wykształconych ojców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Sociologica” 2011, nr 39.
Dzwonkowska-Godula K., Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Fromm E., O sztuce miłości, PIW, Warszawa 1971.
Kopciewicz L., Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko-francuskie studium
porównawcze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
Mulliez J., Desygnacja ojca, [w:] J. Delumeau, D. Roche (red.), Historia ojców i ojcostwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995.
Ojcowie zostają z dziećmi. Coraz częściej korzystają z urlopów, https://www.forbes.
pl/wiadomosci/urlop-rodzicielski-ojcowie-coraz-czesciej-zostaja-z-dziecmi/
crks006 [dostęp: 8.01.2020].
Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
Rojek-Socha P., Urlop rodzicielski? Ojcowie coraz chętniej, https://www.prawo.pl/kadry/urlop-rodzicielski-ojcowie-coraz-chetniej-korzystaja-zus,376425.html
[dostęp: 8.01.2020].
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Sosnowski T., Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018.
Urlop ojcowski 2019: ile trwa, komu przysługuje, kto płaci, dokumenty, https://www.
edziecko.pl/rodzice/7,79318,21330922,urlop-ojcowski-2019-ile-trwa-komu
-przysluguje-kto-placi.html [dostęp: 8.01.2020].

Urlopy tacierzyńskie jako instytucjonalny dowód zmian w postrzeganiu roli ojca…

141

Urlop tacierzyński: zasady, komu przysługuje, ile trwa i jak złożyć wniosek?, https://
dziennikzachodni.pl/urlop-tacierzynski-zasady-komu-przysluguje-ile-trwa
-i-jak-zlozyc-wniosek/ar/13130784 [dostęp: 8.01.2020].
Wróblewski T., Urlop tacierzyński 2019, ojcowski 2019, rodzicielski 2019. Kto płaci,
jak napisać wniosek, ile dni? Narodziny dziecka, przywileje dla ojca, https://
nto.pl/urlop-tacierzynski-2019-ojcowski-2019-rodzicielski-2019-kto-placijak-napisac-wniosek-ile-dni-narodziny-dziecka-przywilejela/ar/13644605
[dostęp: 8.01.2020].
Paternity leaves as an institutional proof of changes in the perception
of the father’s role over the years

Abstract: The social changes characteristic of the present days, visible in the area of the
family, have also caused significant changes in the perception of the father’s role. The
traditional perception of him as the authority and head of the family, busy with “male”
matters, like organizing one’s existence and earning money, gave way to the father-mother’s partner model in everything, including caring for the child as well as the little one. The
aim of the article is to show the transformation of the paternal image in the context of how
contemporary fathers take part in caring for children several months old and younger,
with particular emphasis on paternity leave as an institutional change in the perception of
the image and role of the father.
Keywords: family, social stereotype, fatherhood, the role of the father, paternity leave
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Tomaš Garrigue Masaryk a herbartyzm
Streszczenie: Tomaš Garrigue Masaryk to wybitna postać w historii Czech, był profesorem filozofii oraz politykiem, prezydentem Czechosłowacji. Choć zmarł ponad 80 lat
temu, jego dorobek naukowy jest analizowany pod kątem filozoficznym, politologicznym
oraz socjologicznym. Niniejszy tekst odpowiada na pytanie, które także pojawia się wśród
czeskich filozofów – czy Masaryk jako filozof był zwolennikiem, naśladowcą filozofii Jana
Fryderyka Herbarta? Choć w niektórych swoich publikacjach Masaryk powoływał się na
prace zwolenników Herbarta, jednak nie świadczy to o tym, iż był herbartystą. Jeśli wspominał filozofię Herbarta, to zawsze po to, aby uświadomić czytelnikom, iż nie zgadza się
z jego poglądami, co jasno podkreślał.
Słowa kluczowe: Tomaš Garrigue Masaryk, Jan Fryderyk Herbart, Czechy, herbartyzm,
filozofia

Wstęp
Kiedy piszę te słowa, Tomaš Garrigue Masaryk (1850–1937) nie żyje od 84 lat, a mimo
to zainteresowanie tą postacią nie maleje. Jest przykładem człowieka, który w nauce
i polityce osiągnął wszystko, a trzeba pamiętać, iż przyszedł na świat w ubogiej wiejskiej rodzinie. Uważam, że tak duży dystans czasowy pozwala dokładniej zrozumieć
jego idee i dokonania. Nie sądzę, aby myśl Masaryka została szybko przeniesiona do
archiwum1. Ponadto jest jedną z najznamienitszych postaci w historii Czech obok
*
Sebastian Taboł – doktor językoznawstwa i pedagogiki, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Brzegu, nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Opolu oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiej i czeskiej filozofii wychowania oraz
relacji polsko-czeskich w zakresie pedagogiki i filozofii. Opublikował następujące prace: Cywilizacja. Refleksje humanisty (Józefów 2013), Edukacja regionalna w szkole średniej (Poznań 2014), Istota
czytania (Kraków 2005).
1
M. Machovec, Tomaš G. Masaryk, Wydawnictwo Melantrich, Praha 1968, s. 15.
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Jana Husa (1370–1415), Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670) i Jana Patočki (1907–
1977). Mimo upływu lat jego myśl filozoficzna nie staje się anachroniczna. Jest to
także postać, którą wielu Czechów nadal darzy wielkim szacunkiem. Swoje życie podporządkował filozofii, ale zawsze starał się, aby swoje postępowanie dostosować do
jej treści. Naprzeciwko Hradczan wiszą nadal trzy fotografie Masaryka, na których są
napisane najważniejsze sentencje Tomaša Masaryka, które brzmią: „Nie kradnij, nie
kłam, nie bój się”. Filozofię, którą uprawiał, zawsze starał się dostosować do sytuacji
geopolitycznej Czechów. Jednak najważniejsze dla niego było to, aby być autentycznym, prawdziwym i by deklaracje zawsze były zgodne z postępowaniem.

Dokonania Tomaša Garrigue’a Masaryka
Wydaje mi się, że Masaryk jest kojarzony przede wszystkim z działalnością polityczną,
która zdynamizowała się po pierwszej wojnie światowej. W 1918 roku został pierwszym prezydentem Czechosłowacji. Pamiętać należy, że swoją działalność polityczną
łączył z etycznym, moralnym postępowaniem. Masaryk z polityki uczynił kwestię
moralności i służby2. Służyć narodowi oraz być przy tym człowiekiem moralnym – to
była naczelna jego zasada. Nie znosił kłamców i złodziei. Należy pamiętać, że Masaryk był filozofem, który Czechów zapoznał z angielską i francuską filozofią. Był także
pierwszym myślicielem czeskim, który przestrzegał Europę przed marksizmem.
Masaryk w czeskiej kulturze i nauce jest postacią bardzo dobrze znaną i cenioną. Był wielkim mężem stanu, który uczestniczył w wielu wydarzeniach politycznych.
Brał aktywny udział w odzyskaniu przez Czechów i Słowaków niepodległości. Traktowany jest jako ojciec niepodległej Czechosłowacji, której poświęcił swoje zdolności
i czas. Za jego prezydentury krajem nie targały żadne wstrząsy polityczne. Czechom
i Słowakom pod jego rządami żyło się dobrze. Był człowiekiem skromnym i autentycznym, nigdy nie wyrzekł się własnych korzeni, choć budowanie swojej tożsamości
nie przychodziło mu łatwo. Życzyłbym wielu politykom takiego zaufania i atencji,
jaką miał ten człowiek. Był prezydentem Czechosłowacji przez prawie 4 kadencje.
Jego spuścizna intelektualna jest bogata i różnorodna. Jego naukowa pasja była ukierunkowana przede wszystkim na filozofię i dlatego moja naukowa uwaga zostanie
skierowana na jego dorobek filozoficzny w powiązaniu z herbartyzmem.
Filozofia Masaryka była skoncentrowana przede wszystkim na człowieku i jego
naturze. Analizował czeską myśl narodową. Brał aktywny udział w intelektualnej dyskusji na temat sensu dziejów czeskiego narodu, z którym czuł się mocno związany.
Na jego myślenie filozoficzne wpływ mieli przede wszystkim: Platon, David Hume,
August Comte, Franz Brentano, John Stuart Mill oraz Herbert Spencer. Starał się, aby
filozofia, którą uprawiał, nie była oderwana od rzeczywistości, lecz pomagała żyć.
M. Bankowicz, Koncepcja demokracji i niepolitycznej polityki Tomasza Garrigue’a Masaryka,
„Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 2015, t. XXIII, s. 29.
2
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Całą swoją refleksję filozoficzną podporządkował prawom moralnym. Jego filozofię
określano jako „filozofię praktyki”3, „filozofię ludzkiej egzystencji”4 oraz „filozofię
ludzkiego dzieła”5. Krytykował wszelką filozofię spekulatywną, która lekceważyła
wolność człowieka, refleksję etyczną oraz codzienność. Nie znosił w uprawianiu filozofii także dogmatyzmu oraz abstrakcji intelektualnej.
W Polsce osoba ta cieszy się zainteresowaniem naukowców wielu dyscyplin: politologii, prawa, socjologii, filozofii oraz historii, co można dostrzec po artykułach oraz
monografiach, które były publikowane w ostatnim dziesięcioleciu6.
Jego filozofia jest całkowicie zorientowana na człowieka. Jednak jednym z elementów jego filozofii na pewno nie jest herbartyzm, i to stanowisko pragnę w tym
opracowaniu w formie artykułu przedstawić.

Herbart i zarys jego filozofii
Nim zastanowimy się, czy Masaryk był zwolennikiem filozofii Herbarta i jego wiernym
naśladowcą, pragnę, aby wcześniej zapoznać się z zarysem twórczości filozoficzno-pedagogicznej Herbarta. Myśl Johanna Herbarta ukształtowała mentalnie Europę.
Jego dokonania są do dziś analizowane między innymi przez naukowców czeskich.
Jego dorobek jest bardzo bogaty, co może mieć związek z tym, iż dokonania Herbarta
nie zostały przez czeskich filozofów i pedagogów gruntownie i dokładnie zbadane.
Dorobek Oldenburczyka dotyka praktycznie całej humanistyki7. Jednak czescy naukowcy skoncentrowali swoją uwagę przede wszystkim na filozoficznych aspektach
twórczości Herbarta. Choć jego dokonania przetrwały do naszych czasów, to dzisiaj
nikt z czeskich filozofów i pedagogów nie analizuje jego dorobku. Pokolenie czeskich
filozofów, które pojawiło się po śmierci Herbarta, starało się jego dorobek ubogacić
analizami czynionymi na gruncie psychologii, pedagogiki, filozofii, estetyki.
3
K. Krofta, Duchovní vůdce svého národa, [w:] T.G. Masaryk. hlava státu Československého
a duchovní vůdce svého národa, Na pamět čtvrté volby T.G. Masaryka presidentem Československé
republiky dne 24. května 1934, Wydawnictwo Otakata Zahradníka, Praha 1934, s. 24.
4
M. Machovec, Tomaš G. Masaryk…, dz. cyt., s. 58.
5
J. Srovnal, Masarykova filosofie demkracie a její aktuální principy, [w:] Masarykův sborník
XI–XII 1999–2003, Wydawnictwo Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, s. 38.
6
Chciałbym w tym miejscu przytoczyć tylko niektóre polskie prace poświęcone dorobkowi
tego wielkiego myśliciela. Oto one: M. Bankowicz, Demokracja według T.G. Masaryka, Kraków
2015; P. Eberhardt, Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka, „Przegląd Geograficzny” 2017, nr 2;
J. Kilias, Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego,
Warszawa 2000; A. Łuszczyński, Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu
państwotwórczego, Rzeszów 2013; A. Łuszczyński, Wolność w myśleniu Tomasza G. Masaryka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2019, nr 1.
7
D. Stępkowski, Trudności i perspektywy współczesnych badań nad Herbartem (na marginesie
monografii Andrzeja Murzyna: J.F. Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej), „Przegląd Pedagogiczny” 2088, nr 2, s. 26.
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Zdaniem Herbarta między pedagogiką a filozofią występuje szczególny związek.
Dla tego myśliciela obie dyscypliny powinny ze sobą współpracować, a nie rywalizować. Ich wspólnym zadaniem powinno być określenie moralności przyczyniające się
do wychowania człowieka. Jest uważany za człowieka, który przyczynił się do naukowej samodzielności pedagogiki. Herbart pedagogikę traktował jako filozofię stosowaną8. Innymi słowy zadaniem wychowania człowieka powinno być ukształtowanie
jego moralności.
Herbart wniósł wielki wkład w wychowanie człowieka. Swoje metody i programy
opracował dla szkół średnich. Był teoretykiem oraz praktykiem. Zajmował się kształceniem chłopców ze sfer mieszczańskich i ziemiańskich. Zależało mu na tym, aby
każdy uczeń otrzymał wykształcenie odpowiadające jego zdolnościom. Jest autorem
nowatorskiej koncepcji określanej mianem nauczania wychowującego, która stała się
centralną ideą jego teorii pedagogicznej. Idea ta polega na odróżnianiu nauczania
od wychowania. Ponadto nauczanie podporządkował procesowi wychowania. Jego
dokonania były rewolucyjne. Wielu pedagogów uważa go za twórcę naukowej pedagogiki9. Należy także pamiętać, że myśliciel ten po śmierci Immanuela Kanta objął
po nim katedrę filozofii w Królewcu. Niestety za życia nie doczekał się aprobaty swoich idei, choć miał wielu naśladujących go uczniów. Sława przyszła po jego śmierci.
Jego koncepcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wielu ośrodków naukowych
w Europie, w tym Uniwersytetu Praskiego. Zaczęto zakładać towarzystwa, wydawać
publikacje, które popularyzowały pedagogikę i filozofię Herbarta. Natomiast uczniowie Herbarta zdobywali katedry uniwersyteckie w wielu ważnych ośrodkach uniwersyteckich, między innymi Willmann na Uniwersytecie Praskim.

Herbartyzm jako nurt filozoficzny w Czechach
Czeskie myślenie filozoficzne naśladowało rozwój filozofii europejskiej z pewnym
opóźnieniem. Zdaniem Miloša Matùška filozofia Hegla w Czechach została zastąpiona filozofią Herbarta. Herbart i jego myśl zaczęła zyskiwać na znaczeniu na terenach
korony św. Wacława w latach trzydziestych XIX wieku. Herbart ze swoją filozofią
przyjął się w Czechach dlatego, że nie występował konflikt między Herbartem a duchowością czeską. Z drugiej strony może dziwić fakt, że czescy filozofowie niespecjalnie darzyli uwagą metafizykę, ale większość filozofów z tego terenu koncentrowała się
na estetyce, pedagogice, psychologii, co było także w centrum zainteresowań Herbar-

8
D. Stępkowski, Między pedagogiką a filozofią Herbarta, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008,
nr 2, s. 89.
9
N. Hilgenheger, Johann Friedrich Herbart (1776–1841), „Kwartalnik Pedagogiczny” 1999,
nr 3–4, s. 5.
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ta10. Czechom w XIX wieku herbartyzm jawił się jako nowoczesna myśl filozoficzna,
którą z wielką chęcią rozwijali na swoim terenie.
Czasy, w których przyszło Masarykowi pracować naukowo, to lata siedemdziesiąte XIX wieku aż do lat trzydziestych XX wieku. W czeskiej filozofii, która powstawała
w tym czasie, można w niej wyszczególnić następujące etapy: herbartyzm (lata pięćdziesiąte do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku), pozytywizm (od siedemdziesiątych
do osiemdziesiątych lat XIX wieku) oraz neotomizm (od początku lat osiemdziesiątych XIX wieku). Sam herbartyzm swój rozkwit na ziemiach czeskich miał w latach
1865–188511.
Czeski herbartyzm miał charakter nieco liberalny, kładł nacisk przede wszystkim
na racjonalizm, naukową trzeźwość, dokładność oraz szacunek dla faktów. Są to także
cechy czeskiego myślenia filozoficznego, które zawsze przejawiało nowoczesne podejście w reagowaniu na najnowsze poglądy filozoficzne. Jednak czescy protagoniści
Herbarta, działający po śmierci niemieckiego myśliciela, starali się je modyfikować na
gruncie psychologii, pedagogiki, estetyki. Wskazuje na to obszerna praca Ivo Tretery
pt. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě12.
Zdaniem Ivo Tretery herbartyzm przeniósł się z Niemiec do Cesarstwa Austriackiego, a stamtąd do Czech. Kluczową rolę w szerzeniu myśli Herbarta w Cesarstwie
odegrał Leopold Rembold mający szerokie znajomości na Uniwersytecie Wiedeńskim, z którym współpracował. To z tego ośrodka akademickiego promieniała myśl
Herbarta na teren Czech. Z Wiednia do Pragi herbartyzm przeniósł się dzięki Františkowi Exnerowi, który uczestniczył w wykładach Rembolda. Po nich Exner stał się
w całej pełni zwolennikiem i propagatorem herbartyzmu w Czechach. Exner stał się
pierwszym herbartowcem13. Rembold założył szkołę myśli Herbarta w cesarstwie
Habsburgów. Drugim, którego można nazwać uczniem Rembolda, był Johann Ritter
von Lichtenfels. W latach 1826–1831 pracował na Uniwersytecie Karola, na którym
zaznajamiał studentów z herbartyzmem, jednak nie z takim zaangażowaniem, jak to
czynił Exner14. Sam Exner wychował swoich następców w osobach Františka Cupra,
Gustava Adolfa Lindnera, Augustina Smetany oraz Roberta Zimmermanna.
Z początkiem lat pięćdziesiątych XIX wieku herbartyzm zaczął na dobre osadzać się w filozofii czeskiej. Wyparł idealizm oraz heglizm. Analizując rozwój myśli Herbarta na terenie Czech, można zauważyć, że wśród zwolenników tego nurtu
występują Czesi i Niemcy. Pierwszym niemieckim filozofem, który przybliżył oraz
rozszerzył rozumienie herbartyzmu, był František Exner (1802–1853), profesor
10
M. Matùšek, Patří Miroslav Tyrš k herbartovské estetické škole?, „Filosofický časopis” 2013,
nr 5, s. 672.
11
J. Zumr, Některé otázky českého herbartismu, [w:] J. Popelová-Otáhalová, K. Kosík (red.), Filozofie v dějinach českého národa, Wydawnictwo Československé Akademie Věd, Praha 1958, s. 174.
12
I. Tretera, Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Wydawnictwo Univerzita Karlova,
Praha 1989.
13
Tamże, s. 142 i nast.
14
Tamże, s. 140–142.
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filozofii teoretycznej i moralnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Karola w Pradze.
W 1825 roku obronił doktorat z filozofii i przez wiele lat pracował naukowo na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1827 roku prowadził wykłady z filozofii, a rok z później
z pedagogiki. Największą popularnością cieszyły się wykłady z filozofii. W 1832 roku
został mianowany profesorem zwyczajnym i po śmierci Johanna Lichtenfelsa, ucznia
Leopolda Rembolda, który utwierdzał w Cesarstwie Habsburskim myśl Herbarta,
przeniósł się na Uniwersytet Karola w Pradze – choć wolał dostać posadę profesora
filozofii na Uniwersytecie w Linzu. Starał się również o podobną posadę na Uniwersytecie w Bonn.

Herbartyzm według Tomaša G. Masaryka
Należy zauważyć, że dotąd nikt w Polsce nie zajął się problematyką herbartyzmu
w filozofii Masaryka. Już na początku analizy jego refleksji filozoficznej, która jest
różnorodna i bogata, należ zadać pytanie: Czy myśl filozoficzna Herbarta miała
wpływ na refleksję Tomaša Garrigue’a Masaryka? Drugie pytanie, które się nasuwa,
jest następujące: Czy Masaryk był zwolennikiem tej filozofii i naśladował ją? Czy naśladował myśl, którą rozwijało pokolenie zwolenników Herbarta, które pojawiło się
po śmierci niemieckiego myśliciela?
Uważam, że Masaryk formował swoją myśl filozoficzną w czasach, gdy herbartyzm w Czechach był w pełni rozkwitu. Wśród jego nauczycieli znajdowały się osoby,
które naśladowały myśl Herbarta. Takim nauczycielem z pewnością byli Franz Brentano oraz Robert Zimmermann. Masaryk studiował filozofię na Uniwersytecie Karola
w Pradze w 1882 roku. Ze zwolennikami filozofii Herbarta miał także styczność na
Uniwersytecie w Lipsku, gdzie studiował w latach 1876–1877. Był to wtedy najwybitniejszy ośrodek uniwersytecki, który w centrum swoich zainteresowań naukowych
postawił twórczość Jana F. Herbarta. Podczas studiów w tym ośrodku Masaryk miał
kontakt z wybitnymi zwolennikami myśli Herbarta: Moritzem Drobischem, Ludwigiem Strümpellem, Tuiskonem Zillerem, Wilhelmem Wundtem. Masaryk Wundta
uznawał za kontynuatora psychologii Herbarta. Z niektórymi wymienionymi powyżej osobami Masaryk współpracował później jako naukowiec.
Po powrocie z Lipska do Pragi nawiązał współpracę z Otakarem Hostinským, który był reformatorem estetyki Herbarta. Na Uniwersytecie Karola w Pradze Masaryk
miał okazję uczestniczyć w wykładach Gustava Adolfa Lindera, uznanego profesora
pedagogiki i psychologii, zwolennika herbartyzmu oraz Josefa Durdíka. Z tym ostatnim Masaryk nie miał dobrych relacji, co później wpłynęło na rozbudowaną między
nimi konfrontację naukową. Z tych konfrontacji można wywnioskować negatywne
ustosunkowanie się Masaryka do herbartyzmu15.
J. Svoboda, Masarykův realismus a filozofie pozitivismus, Wydawnictwo Filosofický ùstav
AV ČR, Praha 2017, s. 235.
15
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Pragnę zwrócić uwagę, iż dokładna analiza dorobku Tomaša Masaryka dokonana przeze mnie wskazuje, że czeski filozof tylko raz powołał się na pracę Roberta
Zimmermanna (Geschichte der Aesthetik – 1858) – zwolennika herbartyzmu. Tę cytację znajdziemy w pracy pt. Základové konkretne logiky (Praga 1885) na stronie 11016.
Co się tyczy tej książki, to na stronie 111 znajdujemy taki zapis: „ethikové někteří
měli nešt’astný napad, svou vědu podřizovati aesthetice”17. Moim zdaniem właśnie
tak estetykę rozumiał Herbart, dla którego etyka jest estetyką, czyli nauką o moralnym odczuwaniu tego, co piękne. W odczuciu Masaryka etyka i estetyka to odrębne
nauki. Natomiast w wersji niemieckojęzycznej książki Základové konkretne logiky –
Geschichte der Aesthetik, opublikowanej w Wiedniu w 1887 roku, Masaryk powołał
się na tę samą pracę Zimmermanna, co w przypadku wersji czeskojęzycznej. W wersji
niemieckojęzycznej cytacja tej pracy znajduje się na stronie 20018.
Książką Masaryka poświęconą logice jest Pokus o konkretni logiku19, w której
filozof powołuje się na pracę zwolennika filozofii Herbarta Wilhelma Volkmanna
pt. Lehrbuch der Psychologie, zgadzając się z Volkmannem w kwestii podziału psychologii na konkretną i abstrakcyjną. Masaryk polemizuje jednak dalej z Volkmannem, krytykując go oraz samego Herbarta za przenikanie do psychologii filozofii
idealistycznej. W dalszej części pracy Masaryk wytyka Herbartowi błędne myślenie
dotyczące psychologii polegające na pojmowaniu tej nauki jako dyscypliny pomocnej
w rozwoju matematyki20.
W książce Masaryka pt. Sebevražda21 można natknąć się na cytowanie dzieła
innego zwolennika Herbarta – Moritza Drobischa Die moralische Statistik und die
menschliche Willensfreiheit. Cytując tę pozycję, Masaryk zastanawia się nad kwestią
samobójstwa, która nie jest kategorią filozofii Herbarta, lecz stawia otwarte pytanie:
Jakiemu prawu podlega samobójstwo?
W kolejnej pracy Masaryka pt. Univerzitní přednašky zauważyłem spostrzeżenie czeskiego uczonego, z którego wynika, iż Masaryk nie zgadzał się z Herbartem
w kwestii postawienia równości między etyką a estetyką. Zdaniem czeskiego pre-

16
T.G. Masaryk, Základové konkretne logiky. Třídění a soustava věd, Wydawnictwo Masarykův
ústav AV ČR, Praha 2001, s. 110.
17
„Niektórzy etycy mieli nieszczęśliwy pomysł, aby swoją naukę podporządkować estetyce” –
tłumaczenie własne S.T.
18
T.G. Masaryk, Versuch einer concreten Logik, Wydawnictwo Verlag von Carl Konegen, Wien
1887, s. 200.
19
T.G. Masaryk, Pokus o konkretni logiku, Wydawnictwo Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001,
s. 105, 153.
20
Tamże, s. 113.
21
T.G. Masaryk, Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Wydawnictwo
Laichter, Praha 1904, s. 341.
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zydenta piękno jedynie ukierunkowuje moralność człowieka, ale nie zgadza się on
z twierdzeniem Herbarta, że dobro i piękno można połączyć22.
Są to jedyne ślady myśli Herbarta w twórczości naukowej Masaryka. W jego dorobku naukowym nie ma tekstów, które rozwijałyby herbartyzm lub się nim zajmowały. Samo cytowanie tekstów zwolenników Herbarta nie dowodzi, iż Masaryk popierał tę myśl. Moim zdaniem dla Masaryka twórczość Herbarta nie stanowiła nurtu,
którym by się interesował. Żadnej monografii czy artykułu nie poświęcił prezydent
Czechosłowacji Herbartowi. W wyżej wymienionych pracach znajdujemy ślady cytowania prac zwolenników Herbarta, ale nie miały one uświadomić czytelnikom, iż
czeski filozof jest Herbartem szczególnie zainteresowany. Masaryk pracował ze zwolennikami Herbarta, ale w pracach czeskiego filozofa są zaledwie ślady powoływania
się na myśl Oldenburczyka. Jednak, jak twierdzi Josef Zumr, wcale nie musi to oznaczać, że Masaryk nie rozwijał filozofii Herbarta. Jest to jedyny argument tego autora23.
Zumr w swojej pracy sam przyznaje, że w publikacjach Masaryka znajdziemy mało
dowodów na to, że Masaryk był zwolennikiem Herbarta i rozwijał jego myśl. W wielu
miejscach swoich dzieł Masaryk dawał do zrozumienia, że nie zgadza się z filozofią
Herbarta. Prace, w których to możemy dostrzec, zostały przeze mnie wymienione
wyżej, a chodzi o monografie: Pokus o konkretni logiku, Univerzitní přednašky, Sebevražda, Základové konkretne logiky.
Kwestią związku herbartyzmu z filozofią Masaryka zajmował się, jako pierwszy,
czeski filozof Zdeněk Nejedlý, autor czterotomowej pracy poświęconej Masarykowi24.
Nejedlý w tomie III wykazał, że między herbartyzmem a filozofią Masaryka jest istna
przepaść. Nie ma między nimi żadnych stycznych punktów, które wykazałyby, że Masaryk był zwolennikiem herbartyzmu. Powstaje pytanie: Dlaczego Masaryk postanowił
nie nawiązywać w swym naukowym dorobku do twórczości Herbarta, nurtu bardzo
popularnego w czeskiej myśli filozoficznej drugiej połowy XIX wieku? Według przyszłego prezydenta herbartyzm pod koniec XIX i na początku XX wieku był nurtem,
który był już mało nowoczesny, niepłodny i statyczny. Masaryk odrzucał Herbarta, ponieważ uważał, że jego myśl to oficjalna filozofia austriacka, która na uczelniach utrzymywała się tylko dlatego, iż taka była wola państwa. A zadaniem Masaryka było rozbić
jego siłę wpływu na umysły ówcześnie żyjących intelektualistów, w tym filozofów25.
Masaryk podczas analizowania myśli filozoficznej Herbarta doszedł do wniosku,
że jego refleksja jest ahistoryczna oraz zawiera subiektywne sądy. Jedyne, co łączy Masaryka z herbartyzmem, to odporność na wpływ niemieckiej filozofii idealistycznej.
Czeski filozof oraz Herbart opracowali swój system filozoficzny w opozycji do ideT.G. Masaryk, Univerzitní přednašky I. Praktická filosofie, Wydawnictwo Ústav TGM a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2012, s. 249.
23
J. Zumr, Mame-li kultury, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie, Wydawnictwo
Filosofický ùstav AV ČR, Praha 1998, s. 81.
24
Z. Nejedlý, T.G. Masaryk, t. I–IV, Wydawnictwo Melantrich, Praha 1932–1937.
25
Z. Nejedlý, T.G. Masaryk, t. III, Wydawnictwo Melantrich, Praha 1935, s. 313.
22
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alizmu. Również nauczyciel Masaryka prof. Zimmermann krytykował ów idealizm.
Pewne podobieństwa można także dostrzec w poglądach Masaryka do Brentano – innego nauczyciela akademickiego prezydenta. Ponadto Masaryk, podobnie do herbartyzmu, usiłował podnieść rangę filozofii jako nauki26.
Wielu filozofów poprzednich epok inspirowało Masaryka. Niestety nie inspirował go Herbart. Filozofami – autorami prac, do których odwoływał się Masaryk, byli:
David Hume, Karol Darwin oraz Herbert Spencer. Jednak w swoich pracach poświęconych wymienionym filozofom wydatnie korzystał z opracowań naukowców, którzy
byli zwolennikami Herbarta. Tymi myślicielami byli Josef Durdík oraz Gustav Lindner, o których wcześniej wspomniałem. Jednak to nie świadczy, iż prezydent republiki
rozwijał herbartyzm lub był nim rzeczywiście zainteresowany.
Masaryk miał także pewne przemyślenia dotyczące psychologii, którą uważał za
kluczową naukę humanistyczną. Czeski myśliciel, analizując podział nauk dokonany
przez Augusta Comte’a, doszedł do wniosku, że wśród tych nauk powinna się znaleźć
także psychologia (inspirowana w Czechach Herbartem), ponieważ podstawowymi
prawami psychologicznymi kieruje się społeczeństwo.
Jednak między Masarykiem a Herbartem występuje jedna podstawowa różnica.
Masarykowi bardzo zależało na teorii, która będzie miała związek z praktyką. Masaryk był osobą zaangażowaną w podnoszenie znaczenia wiedzy, narodu i ludzkości.
Nikt wśród ówcześnie żyjących filozofów nie spostrzegał rzeczywistości w taki sposób, jak Masaryk. Cały swój dorobek naukowy poświęcił zagadnieniom filozofii człowieka, demokracji oraz dziejom czeskiego narodu.

Zakończenie
W niniejszym opracowaniu, które przybrało postać artykułu, nie sposób wspomnieć
o wszystkich dokonaniach filozoficznych Masaryka. Jego filozofia koncentrowała
się przede wszystkim na humanizmie i pozytywizmie. Można także doszukiwać się
w filozofii czeskiego uczonego wpływów wielu innych filozofów. Jednak mówienie, iż
Masaryk był propagatorem filozofii Herbarta lub naukowcem, który chciał dokonać
rozwoju tej filozofii, jest nadużyciem. W żadnym opracowaniu poświęconym czeskim
zwolennikom Herbarta27 nie ma wzmianki, by Masaryk był zwolennikiem Oldenburczyka. A budowanie swojej argumentacji na tym, że kilka razy zdarzyło się, iż Masaryk powołał się na pracę zwolennika Herbarta, nie świadczy, że swoją naukową uwagę
czeski filozof ukierunkował na ten nurt. Filozofię Herbarta Masaryk uważał za przeżytek, który nie pasuje do nowej rzeczywistości.
J. Svoboda, dz. cyt., s. 234 i nast.
Mam tu na myśli prace, na które w niniejszym opracowaniu powoływałem się już, a są to:
J. Zumr, Mame-li kultury, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie oraz I. Tretera, Herbart
a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Praha 1989.
26
27
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Tomaš Garrigue Masaryk and Herbartism

Abstract: Tomaš Garrigue Masaryk is an outstanding figure in Czech history; he was
a professor of philosophy and politician, president of Czechoslovakia. Although he died
over 80 years ago, his academic achievements are analyzed in terms of philosophy, political science and sociology. This article answers a question that also arises among Czech
philosophers – whether Masaryk as a philosopher was a supporter of the philosophy of
Jan Fryderyk Herbart? Although in some of his publications Masaryk referred to the
works of Herbart’s supporters, this does not prove that he was a Herbartist. If he mentioned Herbart’s philosophy, it was always to make readers aware that he did not agree
with his views, which he clearly emphasized.
Keywords: Tomaš Garrigue Masaryk, Jan Fryderyk Herbart, Czech Republic, Herbartism, philosophy
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Gdzie łączy się popkultura i filozofia, tam
powstaje rebelia myśli… Recenzja książki
Mali rebelianci Jarosława Marka Spychały,
Wydawnictwo Tako, Toruń 2020, ss. 180
Książka Jarosława Marka Spychały to mała rebelia myśli filozoficznych porównywana
do współczesnej popkultury. Jest to drugi tom rozważań nad egzystencją, po wcześniej wydanej Jaskini tego samego autora. Liczne odniesienia do fragmentów literatury układają się w naturalne rozmyślania, porównania i rozważania filozoficzne na
temat naszego istnienia, przybliżając w ten sposób myśli autora. Wprowadzają czytelnika w niepowtarzalny świat zadumy i refleksji, tworząc specyficzny klimat rozmyślań nad sensem życia.
Dlaczego warto filozofować? To pytanie, na które autor pragnie odpowiedzieć
czytelnikowi. Czy filozofia warta jest takiej uwagi? Jak można ją odnieść do współczesnej rzeczywistości? Jak zachęcić i sprawić, by młody człowiek spróbował bawić się
filozofią? Czy może ona zagościć na stałe w edukacji? W jaki sposób przenieść ją do
szkolnej klasy? Jaki będzie efekt tych działań?
Książka liczy 180 stron. Intrygująca okładka wykonana przez Grzegorza Marzewskiego zachęca do natychmiastowego wejrzenia w głąb. Publikacja jest w zamierzeniu
poradnikiem dla nauczycieli i osób zainteresowanych naukami społecznymi. Ukazuje
interdyscyplinarność nauk humanistycznych. Gros miejsca zajmują w niej odniesienia do Jaskini, poprzedniej książki, które są bazą dla opisów i ich interpretacją. Filozoficzne dociekania Platońskich rozważań, idee oraz doktryny są dobrze zobrazowane
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tekstem. Autor wskazuje zasadność podjęcia nauczania ich w szkole. Liczne estetyczne grafiki dopełniają całość tekstów.
Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Każdy podrozdział tworzy odrębną
całość. Prawda na krawędzi nieba, czyli ciekawość nieba przybliża czytelnikowi tajemnice kultury za pomocą obrazów znanych dzieł ze świata sztuki wraz z opisem popartym teoretycznym tekstem z literatury przedmiotu. Miłośnik literatury w swobodny
sposób zanurza się w różnych rozważaniach i meandrach filozoficznych. Autor subiektywnie spogląda na naukowe spory, bazując przy tym na materiałach źródłowych.
Jarosław Marek Spychała przywołuje anegdoty: o Talesie patrzącym w niebo,
Stobajosie oraz Ezopie i innych filozofach. Zaprasza do starożytnego świata Platona,
Talesa, Heraklesa czy Pitagorasa. Wielokrotnie zaskakuje – chociażby w porównaniu
mitu o Heraklesie1 do historii Jezusa. Może wydawać się to nie na miejscu, można
nawet uznać te rozważania za nietrafne. Jednak właśnie to prowokuje do przemyśleń.
Jest rzuceniem i zasianiem ziarna, które pobudza myśli do kreatywności i krytycznej
reakcji. Współczesne parafrazy zostały zręcznie przedstawione czytelnikowi w kontekście rozważań filozoficznych. Zadziwienie tworzy pole do medytacji.
Dla nowicjusza, czytelnika dopiero odkrywającego filozofię i jej teoretyczne
aspekty ta pozycja będzie wyzwaniem z uwagi na hermetyczny język i liczne przypisy
teoretyczne. Książka będzie łatwiejsza do zrozumienia po wcześniejszym zapoznaniu
się z sylwetkami omawianych postaci działających w przestrzeni filozofii lub po sięgnięciu po pierwszy tom publikacji autora – Jaskinię.
Tytuł dobrze oddaje zawartość formalną i intelektualną. Autor z dużą płynnością
przechodzi od wyjaśnienia teoretycznych definicji, wielu znaczeń filozoficznych do
praktycznych przedstawień i odwołań. Do obrazów i sekwencji filmu współczesnego – przywołując fragmenty Homera, które przybliża nowicjuszowi filmowymi przykładami Matrixa2.
Nie brak również porównań i rozważań związanych z Zygmuntem Freudem
i Erichem Frommem. A przywołany Kartezjusz uchyla źródłowy sens, naprowadzając
czytelnika na cel swojej podróży – ukierunkowując jego myśli i wiedzę.
Książka zawiera kilka drobnych potknięć językowych, do których zaliczam pewne niefortunne określenia językowe zastosowane przez autora w kontekście tworzenia
bajek3 oraz wplatanie i przytaczanie zbyt dosadnych zwrotów potocznych w opisach4.
Rozumiem, że być może autor zastosował specjalnie ten zabieg, aby zwrócić czytelnikowi większą uwagę na konkretne fragmenty. Zabrakło także marginesów na stronach, które mogłyby służyć jako przestrzeń do drobnych notatek, odnoszących się
do myśli autora czy własnych spostrzeżeń. Notka biograficzna jest według mnie zbyt
skromna i mało czytelna. Literatura została podana wyłącznie w przypisach, co zde1
2
3
4
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Tamże, s. 43.
Tamże, s. 68.
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cydowanie utrudnia i wydłuża szybkie odnalezienie cytowanej literatury przedmiotu,
tak potrzebnej wszystkim zainteresowanym szerszym zgłębianiem filozofii.
Metoda jako droga, czyli klasyczna metoda lego-logos, została zrozumiale opisana
i dobrze wytłumaczona. To metoda czytania i obrazowania, filozofia przystępnie zinterpretowana, wykorzystująca interpretację tekstu za pomocą tworzywa plastycznego.
Mali rebelianci odkrywają, rozwijają, eksplorują, kreują do różnych spojrzeń
i skojarzeń. Są początkiem nowego myślenia i praktycznego dostrzegania oraz zdziwienia nad sensem naszych działań. Choć nie jest to praktyczny poradnik dla nauczycieli wprowadzający filozofię w przestrzeń szkolną, a jedynie kompendium wybranych rozważań teoretycznych, to może stanowić początek i zachęcić do zastosowania
wśród uczniów. Dopełnieniem metodycznym dla nauczycieli są także warsztaty lego-logos, które prowadzi Jarosław Marek Spychała.
Publikacja zasługuje na zainteresowanie pedagogów, kulturoznawców czy polonistów. Sięgną po nią jednostki twórcze, aktywnie działające zawodowo z młodzieżą.
Może ona stanowić pomocne kompendium wiedzy i źródło inspiracji do wykorzystania dla dziedzin z obszaru przedmiotów humanistycznych. Jest pierwszą tego rodzaju
publikacją przeznaczoną dla praktyków, która swoją zawartością być może zaskoczy,
ale w efekcie zainspiruje do nowatorskich działań w przestrzeni szkolnej. Warta uwagi i godna polecenia.
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Recenzja książki
Krystyny Duraj-Nowakowej,
Pisarstwo naukowe studentów,
Wydawnictwo Naukowe Akademii
Ignatianum, Kraków 2019, ss. 291
Kompendium, podręcznik, poradnik, a może po prostu ściąga? Książka Pisarstwo
naukowe studentów z pewnością po części jest każdym z nich. Krzywdzącym byłoby
jednak określić to opracowanie tylko jednym z niniejszych rzeczowników. Ta publikacja to bowiem o wiele więcej. Krystyna Duraj-Nowakowa, która jest autorką książki,
zadbała o wymagającego czytelnika, pragnącego poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą
pisania rozprawy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej. Choć tytuł sugeruje
konkretną grupę adresatów, książkę polecić można także każdemu innemu pisarzowi,
który boryka się z trudami przejścia przez pisarską drogę lub zastanawia się, jak ją
w ogóle rozpocząć.
Publikację z dwustoma dziewięćdziesięcioma sześcioma stronami otwiera zawarty na początku spis treści. Wśród omawianych zagadnień jawią się kolejno: Temat
i tematyka, problematyka a tytuł utworu, Projektowanie kompozycji opracowań naukowych, Konstruowanie tekstu rozprawy, Redagowanie i korekta dysertacji oraz rozdział
pt. Cechy formalne tekstu rozprawy. Na końcu zamieszczono szczegółową bibliografię,
wykaz tabel i rysunków, jak również uszczegółowiony spis treści.
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Na pierwszy plan wysuwają się szerokie zainteresowania autorki metodologią
nauk humanistyczno-społecznych i pedeutologią oraz bogate doświadczenie praktyczne w opisywanych treściach i zagadnieniach, a także fakt, że doskonale orientuje
się w teorii.
Krystyna Duraj-Nowakowa, porządkując ponadczasowe treści, podkreśla, jak
istotne jest scalanie podejścia do pedagogiki. Zaznaczając, że pisania nauczyć się nie
można skutecznie, daje nadzieję na to, iż jednak uczyć się go warto.
Publikacja opiera się na wcześniejszych, autorskich pozycjach, wiedzę systematyzując i porządkując jednocześnie. Oparta jest także na obszernych książkach innych
autorów, co jest niewątpliwie jej dodatkowym atutem, a bogactwo pozycji bibliograficznych jest imponujące.
Na uwagę zasługuje rozdział pierwszy zatytułowany Temat i tematyka, problematyka a tytuł utworu, pomagający rozwiać wątpliwości młodego, tudzież starszego
pisarza (twórcy dzieła), który za każdym razem, zasiadając do pisania, zastanawia się
nad tematem swojej publikacji. To trafne źródło zrozumiałej i przejrzystej definicji
tematu, a także poprawności jego sprecyzowania. Autorka podkreśla, że sam wybór
tematu w przypadku między innymi doktoranta jest dopiero wstępem do dalszej
wytężonej pracy. Za J. Pelcem systematyzuje tematy i ich rodzaje, które ujmuje w tabeli zatytułowanej Tematy i ich charakterystyki. Znajdziemy tu różne ujęcia tematu
oraz odpowiedzi na pytania, co jest tematem w każdym z nich i do którego stadium
dzieła temat należy. Pomocne dla niewprawnego pisarza będzie z pewnością zawarte
w książce wyjaśnienie, czym jest teza, a czym nić przewodnia utworu. W jaki sposób rozpoznać tezę, jeśli oczywiście dana książka takową posiada? Czytelnik znajdzie tu bardzo istotne i cenne wskazówki odnośnie niepochopnego, a przemyślanego
wyboru tematu. Autorka radzi, absolutnie nie narzucając, jakich tematów unikać,
a nad jakimi warto się pochylić. Temat warunkuje przecież dobór materiału bibliograficznego przez młodego naukowca, a zatem wybór tematu jest już wejściem na
konkretną, choć nie do końca jeszcze zaplanowaną i przemyślaną drogę. Przed twórcą
wyszukanie i wyselekcjonowanie materiału, a następnie jego klasyfikacja i uporządkowanie. K. Duraj-Nowakowa podpowiada, w jaki sposób wyznaczyć ramy utworu.
Daje wskazówki, jak gromadzić pozycje bibliograficzne, a także podkreśla, jak ważną
rolę w całym procesie tworzenia pracy pełni promotor. Dużą wagę przypisuje tytułowi jako temu, który spełniać ma funkcję porządkującą i identyfikacyjną. Wyjaśnia
znaczenie podtytułu i śródtytułu.
Student nie może ominąć rozdziału drugiego pt. Projektowanie kompozycji opracowań naukowych. Traktuje on o planowaniu i całościowej organizacji dzieła. Autorka
podpowiada, jak prawidłowo skomponować publikację. Podkreśla dwie ważne zasady: ciągu wynikania i układu hierarchicznego. Przestrzega przed bezwiednym korzystaniem z pozycji zawartych w internecie, podkreślając anonimowość zawartych tam
treści oraz częste zmiany zawartości tegoż źródła, czasami wątpliwej wiedzy. Zauważa, że pisarz powinien stworzyć plan, który oczywiście na początku nie będzie wersją

Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej, Pisarstwo naukowe studentów…

161

ostateczną. Będzie podlegał licznym modyfikacjom, by na późniejszym etapie pracy
stać się właściwym spisem treści. Wraz z nim powinien powstać plan wstępny toku
wywodów. Istotnym momentem jest też planowanie organizacji warsztatu pracy własnej. Krystyna Duraj-Nowakowa podpowiada, w jaki sposób łączyć zebrane materiały, jak rozwijać i zmieniać plan, który – podkreślmy raz jeszcze – w toku pracy będzie
z pewnością ewoluował. Systematyzując wiedzę, autorka podaje etapy prac przygotowawczych do pisania.
Z pewnością wymienienie tychże, jeden po drugim, pomoże niewprawnemu autorowi powstającej pracy jeszcze raz ją przemyśleć i uporządkować. Bardzo szczegółowo autorka przedstawia również poszczególne etapy pisania dzieła. Spory nacisk
kładzie na ważne zagadnienie, jakim jest kompozycja rozprawy. Przytacza różnorodne pomysły na kompozycję, z których student będzie mógł skorzystać.
W książce zamieszczono i dokładnie przeanalizowano także podstawowe cechy
planu. Uporządkowanie tychże podpowie, jak napisać wstęp i zakończenie pracy. Zaprezentowanie w publikacji dokładnych informacji dotyczących układu graficznego
opracowania świadczy o krytycznym podejściu do pracy studenta, który z reguły nie
wie, w jaki sposób graficznie ułożyć swoją pracę, jaką czcionkę zastosować, jaki powinien być margines etc. Po lekturze książki Duraj-Nowakowej rozwieje wszystkie swoje wątpliwości. Znajdzie w niej bowiem dokładne informacje dotyczące graficznych
aspektów pracy i hierarchię oznaczeń, jak również rozłożenie zawartości treści w ujęciu proporcjonalnym i procentowym. Rozwiane będą choćby wątpliwości dotyczące
numeracji stron, zapisu dat czy odnotowania imion i nazwisk autorów.
Choć oczywiście ocena tekstu jest oceną subiektywną, cechy dobrego tekstu można wyszczególnić i na ich podstawie następnie oceniać dane opracowanie. Pomocnych
będzie siedem kryteriów tekstowości, dzięki którym autorka przybliża studenta do
napisania poprawnej pracy. Wyjaśnia, czym jest tekst, a czym spójność semantyczna.
Nie bez powodu w kolejnym rozdziale pt. Konstruowanie tekstu rozprawy pochyla
się nad sprawozdaniem z prac teoretyczno-doświadczalnych. Scalająca interpretacja
jest przecież niezmiernie istotna. Cenne okażą się zawarte w rozdziale rady praktyczne, do których autor pracy może, a nawet powinien wrócić kilkakrotnie podczas jest
tworzenia.
Przez część książki dotyczącą teorii tekstu przebrną z pewnością wytrwalsi i ambitniejsi studenci, co nie umniejsza jej rangi i ważności w opisywanej rozprawie. Nieobojętnie student przejdzie natomiast obok tematu nawiązywania do źródeł. Baczną
uwagę zwróci na praktyczną prezentację najważniejszych technik cytowania, a także
fragment dotyczący wewnętrznej kompozycji tekstu i jej czterech znaczących właściwości: kolekcji i relacji, parataksy i synestezji.
Ważnym elementem książki jest ten, traktujący o akapicie służącym do budowania właściwej struktury tekstu, będącym podstawowym komponentem wypowiedzi
pisanej. Cenne wskazówki dotyczące akapitu i wypowiedzenia tematowego z pewnością rozjaśnią kolejne ciemne chmury rozpościerające się nad tworzeniem tekstu.
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Szczególnie ważne w tym miejscu będą zasady dotyczące wzorca akapitu idealnego
oraz jego spójności formalnej i objętości.
Przedostatnim rozdziałem jest Redagowanie i korekta dysertacji. Warto prześledzić
fragmenty traktujące o tym, jak analizować i przetwarzać materiały, jak dokonywać interpretacji i syntezy. Wreszcie – w jaki sposób nawiązywać do prac innych autorów, ich
wcześniejszych publikacji, by nasza praca stanowiła „ogniwo w rozwoju nauki”. Ważnym wskazaniem jest to, że nie należy streszczać poszczególnych opracowań. Niemniej
istotną wskazówką niech będzie ta mówiąca o ujmowaniu stanu piśmiennictwa całościowo i krytycznie. Nie bez powodu Duraj-Nowakowa przytacza indukcję i dedukcję
jako funkcje myślenia. Podkreśla, że w dysertacji naukowej trzeba używać ich świadomie. Konsekwentnie rekomenduje proces myślenia przez analogię. Zatrzymuje się
na chwilę nad interpretacją i wnioskowaniem. Przydatny dla studenta okaże się spis
kompetencji, których wymaga prawidłowa interpretacja. Wartościowy fragment tego
rozdziału przypomina także pisarzowi, jak ważny jest jego upór w dążeniu do stworzenia pracy, pracowitość, kilkukrotne sprawdzenie napisanego tekstu, systematyczność
czy dociekliwość. Autorka podkreśla, że żaden projekt badawczy nie wyczerpuje tematu
i nie kończy rozważań. Do listy istotnych zaleceń dotyczących tworzenia pracy dorzuca
informacje o aneksie. Dodaje elementarne podstawy traktujące o wprowadzaniu poprawek i redagowaniu tekstu. Podpowiada, jakie aspekty opracowania tekstu należałoby
w tym momencie przemyśleć i dokładnie przeanalizować. Sumienne przejście przez ten
etap pisania pracy zaowocuje prawidłowo zakończonym procesem tworzenia. Warto
zatem poświęcić na te czynności sporo wysiłku, a co za tym idzie – czasu.
Wielu studentów zadaje sobie pytanie, w jaki sposób pisać. Czy praca powinna
rozwijać się chronologicznie pod względem poszukiwania materiałów? A może najpierw stworzyć szkic roboczy, który zawierał będzie kolejne, zaplanowane etapy pracy? Jak wkomponować cytaty? W jaki sposób urozmaicać styl wypowiedzi? I na te
pytania znajdziemy odpowiedź w książce.
Autoocena to kolejny element, który rozważa autorka. Jak wiadomo, niejeden
student ma z tą kwestią problem. Książka porządkuje treści związane z autokrytyką tekstu. Przypomina, jak ważne jest dokładne sprawdzenie napisanego dzieła.
Sprawdzenie pod względem spójności argumentacji, odpowiedniej kolejności, spełnienia wymogów formalnych, logiczności, klarowności, poprawności językowej czy
takich, wydawałoby się, błahostek, jak numery rysunków i tabel. Podpowiada, żeby
po napisaniu książki odpocząć, nabrać do niej dystansu, a następnie znów do tekstu
wrócić i raz jeszcze przyjrzeć się krytycznie, znaleźć obiektywne spojrzenie. Poleca
czterokrotne przeczytanie tekstu. Przyda się także odczytanie pracy na głos, zadbanie o spójność semantyczną. Zaleca następnie zwrócenie się o pomoc do co najmniej
dwóch czytelników, którzy przeczytaliby tekst i wyłuskali z niego ewentualne braki,
niejasności czy niedociągnięcia.
Student ma świadomość, jak ważna jest w pracy interpunkcja, ale przypomnienie
o niej nie zaszkodzi. Podobnie, jak sprawdzenie, czy w napisanej pracy nie ma literó-
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wek, braku znaków diakrytycznych, czy przypisy są spójne i kompletne, czy w bibliografii nie zabrakło jakiejś pozycji wydawniczej, czy nie zostały nadużyte ozdobniki.
Krystyna Duraj-Nowakowa wyjaśnia, jak napisać wstęp i zakończenie tekstu.
Wstęp i zakończenie to ważne wyzwania dla twórcy. Na tyle ważne, że mogłyby znaleźć się w dwu oddzielnych podrozdziałach książki, w których zostałyby wyczerpująco
omówione. Zawarcie informacji dotyczących pisania wstępu i zakończenia w jednym
rozdziale ma jednak uzasadnienie, gdy weźmiemy pod uwagę następujące stanowisko
autorki: doświadczeni recenzenci potrafią wyrobić sobie zdanie na temat książki już
po przeczytaniu wstępu, spisu treści i zakończenia tekstu.
Sporo miejsca autorka poświęca roli wnioskowania i indukcji. Niewprawnemu
pisarzowi przyda się wiedza o etapach syntezy dzieła, które autorka przedstawia i systematyzuje. Cenne okażą się praktyczne informacje o streszczaniu dzieła naukowego.
Duraj-Nowakowa przypatruje się streszczeniu jako tekstowi, dokładnie je analizując.
Podaje, co w streszczeniu jest ważne, a co mniej istotne. Opisuje procedurę streszczania oraz wskazówki dotyczące opracowania streszczenia. Te informacje dla studenta
piszącego abstrakt własnego tekstu będą cenną wskazówką.
Uporządkowanie wiedzy z zakresu tworzenia przypisów zawarła autorka w rozdziale ostatnim zatytułowanym Cechy formalne tekstu rozprawy. Sięgnąć do niego powinien ten, kto głowi się, jak uniknąć plagiatu, jak poprawnie sporządzić przypisy, jak
powinny być one pisane, jakie pełnią funkcje i jakie są ich rodzaje. Niezwykle trafne
jest podanie w tym miejscu informacji o konstrukcji przypisu, jego stronie technicznej, która dla studenta z pozoru wydaje się oczywista, ale po przystąpieniu do tworzenia przypisu już tak oczywista nie jest ze względu na piętrzące się pytania. Jak odsyłać
do przypisu poprzedniego? Jak używać nazw łacińskich? Kiedy podać pełny opis bibliograficzny? Jak odnotować brak roku wydania? Jak wpisywać adres internetowy?
Na te pytania student również znajdzie tu odpowiedź.
Podrozdział Poprawność formalna opracowań wskazuje na realizację formalnych
wymogów stawianych pracy. Zaletą jest wypunktowanie najważniejszych podpowiedzi. Po raz kolejny mamy do czynienia z usystematyzowaniem wiedzy stricte technicznej. Warty uwagi jest także podrozdział Bibliografia a literatura przedmiotu, który
podpowiada, jak prawidłowo dobierać literaturę przedmiotu, jak sporządzić jej wykaz
i wreszcie – jak opracować bibliografię. Kolejny podrozdział rozwiewa wątpliwości
dotyczące opracowania załączników do tekstu właściwego.
Podsumowując, autorka książki systematyzuje wiedzę, porządkuje ją, czyniąc
ją bardziej przystępną dla osoby, która nie wie, jak zacząć pisanie pracy magisterskiej. Dzięki komunikatywnej, obrazowej i zwięzłej formie recenzowana publikacja
to swoiste kompendium wiedzy dotyczące pisania pracy licencjackiej, magisterskiej,
doktorskiej. Niedoświadczonego pisarza autorka zręcznie wprowadza we wszelkie tajniki sztuki pisania, a pisarza bardziej doświadczonego utwierdza w przekonaniu, że
właściwie podchodzi do obranego przez siebie tematu. Krystyna Duraj-Nowakowa
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób stojących przed zadaniem napisania swojej
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pracy naukowej. Po publikację sięgnąć powinien każdy student, planujący, piszący,
a nawet będący na finiszu swojej pracy magisterskiej czy licencjackiej. W książce
znajdzie bowiem wiele podpowiedzi i odpowiedzi na nurtujące go pytania, które pojawiły się z pewnością podczas pisania pracy, a których nie miał odwagi zadać swojemu promotorowi. Dobrze byłoby, gdyby pozycja stała się obowiązkowa dla studentów
podejmujących się napisania swojej pierwszej poważnej pracy w życiu.
Po wnikliwej analizie dzieła mogę stwierdzić, że jest to książka przepełniona cennymi radami dotyczącymi pisania prac. Zawiera precyzyjne omówienie tematu, dlatego polecam ją każdemu ambitnemu studentowi, który zamierza napisać pracę bądź
jest w trakcie jej tworzenia.

Obszar zainteresowań czasopisma naukowego „Kultura i Wychowanie”
z założenia ma szeroki zakres. Odwołuje się do zagadnień związanych
z interdyscyplinarną relacją kultury i wychowania.
Prezentowane wyniki badań naukowych, głównie z obszaru pedagogiki,
ujmowane są w dwa bloki tematyczne rozpraw: filozoficzno-historyczne
oraz teoretyczno-empiryczne.
Wersja internetowa, będąca podstawową formą publikacji, dostępna
pozostaje na stronie: www.pedagogika.pl
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