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Edukacja
dla pokoju

Ryszard Stępień

Znaczenie pedagogiki
bezpieczeństwa
w wychowaniu
dla pokoju
„Szerząc naukę i wykształcenie,
podnosi się pomyślność Rzeczypospolitej w pokoju
i robi ją odporniejszą w czasach wojennych”.
Szymon Marycjusz z Pilzna,
O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje,
Kraków 1925, s. 6.

O bezpieczeństwie i różnych jego wymiarach oraz kontekstach, mówi się i pisze od wielu lat, a zwłaszcza po 11 września 2001 r., kiedy to nawet najbardziej
upewnione paradygmaty cywilizacyjne nawiązujące do kwestii bezpieczeństwa
uległy znaczącym przekształceniom. Konstruowane na przełomie XX i XXI w.
prognozy świata zawierały wprawdzie informacje o kolejnych negatywnych skutkach postępującej globalizacji, o pojawianiu się szczególnego napięcia, określanego często mianem rozdroża, w którym obecne były różnego rodzaju konﬂikty,
nękające wszystkie dziedziny życia społeczeństwa i jednostek, ale nie dotarły one
do świadomości decydentów1. Znane też były zapowiedzi Samuela P. Huntingtona
z 1997 r. na temat powstawania konﬁguracji polityki globalnej według linii podziału między kulturami. Należało już wówczas brać pod uwagę to, że „ludy i kraje
o podobnych kulturach lgną do siebie, ludy i kraje o kulturach odmiennych oddalają się, a sojusze powstałe na bazie ideologii i układów między supermocarstwami
ustępują miejsca przymierzom określanym przez kulturę i cywilizację”2. W miarę
jak ujawniały się kolejne przejawy i etapy globalizacji, można było dostrzec, że
1
I. Wojnar, Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, w: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Zbiór studiów, red. I. Wojna, J. Kubina, Warszawa 1996, s. 15.
2
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu społecznego, przekł. H. Jankowska,
Warszawa 1998, s. 174.
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nawiązują one do przenikania się dominujących kultur, które – jak twierdzi Wilhelmina Wosińska – „ograniczają inne narody, utrudniając im zachowanie lokalnej
tożsamości”3. Jednak dopiero zamachy w Nowym Jorku i Waszyngtonie sprawiły,
że administracja G.W. Busha uznała terroryzm za najpoważniejsze zagrożenie dla
bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejne wydarzenia można traktować jako
niezbyt optymistyczne źródło wiedzy o skuteczności edukacji dla bezpieczeństwa
i szansach wychowania do pokoju opartego na zasadach wolności oraz sprawiedliwości. Już w 2001 r. wojska amerykańskie obaliły w Afganistanie reżim udzielający
schronienia członkom Al-Kaidy, odpowiedzialnym za ataki z 11 września. Następnym etapem walki z terroryzmem było rozpoczęcie w 2003 r. (wraz z sojusznikami, w tym Polski) wojny z Irakiem, podejrzewanym bez jakichkolwiek dowodów
o posiadanie broni jądrowej. Warto przypomnieć, że podczas inwazji zginęło około
600 000 Irakijczyków i 3700 żołnierzy amerykańskich. Dopiero w 2006 r. prezydent G.W. Bush publicznie przyznał, że USA nie wygrywają wojny w Iraku.
Odnosząc się do tych wydarzeń, Benjamin R. Barber słusznie stwierdził, że
„wojna w Iraku zawierała w sobie tekst, podyktowany przez rząd amerykański
i zaakceptowany przez większość (ale bynajmniej nie przez wszystkich) Amerykanów oraz podtekst, w którym wielu ludzi na świecie odnalazło całkiem
inne znaczenia. (…) Podtekst mówił natomiast o Ameryce wyolbrzymiającej
własne cierpienia i pomniejszającej cierpienia innych, o agresywnej wojnie
Stanów Zjednoczonych, w której arogancki moloch zdeptał odważnego, lecz
niemającego szans w nierównej walce skoczka pustynnego”4. Z pewnością to
wówczas uwyraźniła się na nowo i nieustannie trwa manichejska walka dobra
ze złem, w której trudno doszukać się nadziei, że ludzie zmobilizują się i będą
zgodnie wspierać dobro, jakim jest pokojowe współistnienie. Problem ten nabiera współcześnie szczególnego znaczenia, gdyż jak twierdzi Philip Zimbardo, trudno jest zrozumieć, w jaki sposób dobrzy ludzie stają się przestępcami,
a głębokie pytania o ludzkie istnienie i naturę człowieka wydają się pozostawać
bez odpowiedzi5. Jakiś obszar nadziei tkwi w nauce o wychowaniu, którą jest
pedagogika, odsłania ona bowiem, a być może tylko proponuje odsłaniać, wielorakość i ambiwalencję między innymi: „dobra i zła, prawdy i fałszu, piękna
i kiczu, nadziei i porażek, życia i śmierci, chaosu i porządku, przymusu i wolności, wpływu i oporu, tradycji i przeszłości, odpowiedzialności i nieodpowiedzialności w edukacji”6. Niestety, ciągle brakuje badań, w tym powtarzalnych,
które zawierałyby diagnozę stanu wychowania dla bezpieczeństwa i pokoju,
a także propozycje unowocześniania procesu oddziaływań pedagogicznych
w tym obszarze.
3

W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2008, s. 24.
B.R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, przekł. H. Jankowska, Warszawa 2005, s. 228–229.
5
P.G. Zimbardo, Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej, w: Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, zebrał i oprac. A.G. Miller, Kraków 2008, s. 35.
6
B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 17.
4
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W niniejszym artykule przedstawiam ważniejsze problemy tradycyjnego
i współczesnego rozumienia edukacji dla bezpieczeństwa, jako swoistego wyzwania dla pedagogiki i różnych środowisk społecznych odpowiedzialnych za wychowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zgodnie z zasadami kultury pokoju.
Twierdzę, że skoro cywilizacja ponowoczesności wniosła do naszego życia wielość i powszechność zmian społecznych, a także skrajną nieprzewidywalność, powodującą niepewność i poczucie braku bezpieczeństwa, to zarówno dzieci, jak
i osoby dorosłe powinny być planowo wyposażane w pewien zasób kompetencji
umożliwiających nie tylko zapewnianie sobie bezpieczeństwa osobistego, ale także instytucjonalnego (społecznego). Poczucie niepewności przejawia się głównie
w strachu przed przyszłością przed tym, co ma nastąpić, i sprawia, że człowiek
żyje w atmosferze nieprzewidywalności jutra. Dlatego coraz częściej uwidacznia
się świadome rezygnowanie z długoterminowego myślenia, planowania i działania. Swoistą formą ucieczki przed trudnymi wyborami w życiu codziennym jest
coraz częściej Internet i szeroko rozumiana cyberprzestrzeń, w której obecna jest
– pod różnymi postaciami – przemoc i agresja7. Szczególnie niebezpieczne są gry
komputerowe, z których dziecko przenosi określone kompetencje, zachowania
i role społeczne (np. żołnierza) do realnego życia. Gry komputerowe, stymulując
zachowania agresywne, na ogół prezentują to, co dzieje się w realu, tyle tylko, że
można zabijać, kraść, gwałcić, bić i znieważać, ponieważ nie ma jakiejkolwiek
władzy, która strzeże prawa8. Pewną alternatywą dla takich gier komputerowych
było w bieżącym roku sześć obozów militarnych „Młody komandos”, trwających
po 11 dni (od końca czerwca do końca lipca) w Mrzeżynie. Dzieci w wieku 8–13
lat uczą się tam musztry i wojskowej dyscypliny, przetrwania w trudnych warunkach, rozkładania i składania broni, strzelania (w tym celowania nie do zwykłej
tarczy, tylko w zdjęcie, na którym jest terrorysta trzymający przed sobą zakładnika), uczestniczą w zabawach strategicznych, uczą się udzielania pomocy metodami prowizorycznymi i nabierają przekonania, że warto nauczyć się strzelać
(na wszelki wypadek) i odbierać broń przeciwnikowi. Zainteresowanie obozami
militarnymi jest ogromne, mimo że nie są one tanie (od 1000 zł pod namiotem do
1800 zł w ośrodku z basenem), a ponadto wielu rodziców kupuje swoim dzieciom
mundury, bagnety i noże sprężynowe. Opinie na temat wartości wychowawczej
obozów militarnych są wyraźnie podzielone. Od całkowitej akceptacji i eksponowania potrzeby realizacji zainteresowań dzieci, które uwielbiają strzelanie, czołganie się, pokonywanie przeszkód i uczestniczenie w inscenizowanej wojnie urealnianej hukowymi petardami i świecami dymnymi, do przejawów ostrej krytyki
upowszechniania praktyk militarnych, udostępniania dzieciom broni i rozwijania
7

Zob. m.in.: D. Tapscot, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przekł. P. Cypryjański, Warszawa 2010.
8
We wstępnym dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia, jeszcze nieoﬁcjalnym, uzależnienie od gier komputerowych ma być wpisane w 2018 r. na listę chorób psychicznych. Dotyczy to
sytuacji, gdy granie staje się priorytetem i jest coraz częstsze, pomimo negatywnych konsekwencji,
jakie powoduje.
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umiejętności strzelania, które mocno angażuje każde dziecko emocjonalnie. Psychologowie wyrażają zdumienie, że w naszym kraju daje się dzieciom broń do ręki
i uczy z niej strzelać. Nie ma zatem wątpliwości, że potrzebna jest permanentna,
głęboko przemyślana edukacja dla bezpieczeństwa, a w przyszłości pedagogika
i pedagogia bezpieczeństwa, które przedmiotem swoich zainteresowań czynią zarówno problematykę zagrożeń w życiu codziennym, jak i w sferze obronności kraju, a jednocześnie są ukierunkowane na wychowanie do pokoju.
Ustalenie znaczenia takiej pedagogiki wymaga – zdaniem Peirce’a Ch. Sandersa, jednego z twórców pragmatyzmu – rozważenia, jakie następstwa praktyczne mogą przypuszczalnie wypłynąć z prawdy tego pojęcia, dopiero bowiem suma
owych następstw będzie stanowić całe jego znaczenie. Otóż można przypuszczać,
że im częściej i w miarę profesjonalnie edukujemy dzieci w zakresie rozumienia
istoty bezpieczeństwa jako swoistej wartości w życiu społecznym, w tym większym stopniu możemy przypuszczać, że będą one ceniły pokój i negowały wojnę
jako źródło zła oraz utraty szans cywilizacyjnego rozwoju. Hipoteza ta wymaga
jednak sformułowania dwóch uwag, jakie nasuwają się w związku z badaniami nad
rolą autorytetu w wychowaniu, a zwłaszcza koniecznością problematyzowania jego
funkcji poznawczej i rozwojowej ze względu na wykazywaną przez wychowanków
uległością i podporządkowywaniem się autorytetom. Pierwsza jest optymistyczna, gdyż dotyczy podważenia, głównie przez H. Kwiatkowską i L. Witkowskiego,
koncepcji autorytetu szkoły i nauczyciela wspartej na funkcjach poznawczych, co
sprzyja docenianiu samodzielnego myślenia uczniów i uznawaniu autorytetu nauczyciela, ale bez przejawiania uległości, posłuszeństwa i naśladownictwa9. Druga
nawiązuje do wyników badań nad posłuszeństwem autorytetom, prowadzonych
przez S. Milgrama, P. Zimbardo i J.M. Burdera. Zachęcają one do dystansowania
się, a nawet niechęci wobec autorytetów dążących do podporządkowywania sobie
jednostek ludzkich i sprawowania nad nimi pełnej władzy.

Pedagogika wobec zagrożeń bezpieczeństwa
personalnego i instytucjonalnego
Pedagogika, a także współczesna edukacja i szkoła poddawane są nieustannej
krytyce, niezależnie od charakteru wprowadzanych zmian w założeniach systemu
oświaty. Od nauczycieli nieustannie wymaga się profesjonalizmu, nowatorstwa
dydaktycznego, innowacyjności i konsekwentnego rezygnowania z dominacji nauczania nad uczeniem się, a więc stwarzania uczniom warunków do samodzielnego uczenia się. Nie ma też jasności, zwłaszcza w warstwie teoretycznej, czym tak
naprawdę jest organizowany w szkołach proces nauczania i proces wychowania,
zwłaszcza w kontekście kultury szkoły i powszechnego dostępu do informacji.
Z całą pewnością we współczesnej szkole mamy do czynienia z nowymi, niebez9

H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005, s. 116;
L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Kraków 2009,
s. 348–356.
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piecznymi i słabo rozumianymi problemami ponowoczesności, na przykład ze
względu na potrzebę wychodzenia naprzeciw nowym technologiom informatycznym i multimedialnym, których rola w edukacji nie jest jeszcze wystarczająco poznana. Jednym z problemów jest ograniczanie rozdźwięku między specyﬁcznym
myśleniem „pokolenia sieci” a tradycyjną metodyką pracy nauczycieli. Nie bez
znaczenia jest również to, że postmodernizm dość łatwo rozmontowuje wartości.
Z tego powodu wszelkie przejawy destrukcyjności bywają zachęcające, zwłaszcza
gdy są dokonywane pod hasłem demokratyzacji życia i wolności. Poszukiwanie
lub wprowadzanie ładu i porządku jest w takich sytuacjach traktowane jako forma
pozbawiania podmiotowości jednostek ludzkich.
Józef Kozielecki, analizując niepewną przyszłość, twierdzi, że ludzie, chcąc
zredukować niepewność i uwolnić się od niewiedzy, „tworzą absurdalne utopie,
szkicują infantylne wizje, uciekają się do wątpliwych proroctw”10. Takim przykładem jest z pewnością Manifest Alice Miller, opublikowany w 1998 r., w którym
zawarła przekonanie o pilnej potrzebie rezygnacji z kar ﬁzycznych wymierzanych
dzieciom, wymuszają one bowiem zrazu posłuszeństwo, ale powodują później
ciężkie zaburzenia charakteru i postępowania. Dlatego konieczne jest wprowadzenie ustawowego zakazu bicia dzieci, gdyż tylko wtedy nie będą one zainteresowane w przyszłości przemocą i wywoływaniem wojen11. Swoistą propozycją
redukowania niepewności w świecie, słuszną w teorii, ale niewiele wartą w praktyce, była idea „wiecznego pokoju” I. Kanta z 1795 r. Podobnie mało satysfakcjonujące są również współczesne badania nad wychowaniem do pokoju. Peter
Lawler wskazuje – chyba trochę sardonicznie – na ich dwa obrazy. Pierwszy to
dominacja satysfakcji z rozwoju dyscypliny, a drugi to wątpliwość, czy rozwój ten
nie pociąga pewnych kosztów, choćby kosztów bezradności teorii wobec współczesnych form konﬂiktów zbrojnych12. Niestety, również obecnie, po upadku Państwa Islamskiego, nie widać możliwości skutecznego rozprawienia się Al-Kaidą,
a w codziennym życiu nie można dostrzec związku przyczynowego między próbami ograniczania przemocy w wychowaniu a zmniejszaniem się liczby zachowań
przemocowych i wzrostem szacunku do pokoju. Ponadto, co podkreśla w swoich
licznych książkach Zygmunt Bauman, upowszechnia się przenoszenie odpowiedzialności za rozwiązywanie dylematów w nieustannie zmieniających się okolicznościach na barki jednostek, które mają być świadomymi podmiotami „wolnego
wyboru”13. W poczuciu zagrożenia człowiek orientuje się na teraźniejszość, a jego
emocje i strach pozwalają na ogół wyjść z opresji. Jednak nie można rezygnować
z myślenia o przyszłości, które stwarza dobre warunki do przewidywania zdarzeń
mających prawdopodobnie nastąpić.
10

J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 19.
Manifest Alice Miller. Wychowanie bez gwałtu i przemocy, http://madrzy-rodzice.pl/2014/wychowanie-dla- pokoju/ [dostęp: 15.11.2017].
12
P. Lawler, Wprowadzenie: co to są badania pokoju? w: Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, przekł. W. Nowicki, Kraków 2012, s. 74.
13
Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przekł. M. Żakowski, Warszawa 2007,
s. 10.
11
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To właśnie przyszłość, mimo że nie była jeszcze doświadczana w sposób bezpośredni, może się okazać projekcją bliską naszym przeżyciom w teraźniejszości,
jeśli tylko o niej myśleliśmy wcześniej. Kwestię tę, w końcu lat 60. minionego
wieku, bardzo interesująco przedstawiła Margaret Mead, podkreślając, że „dziś
centralnym problemem jest nadal identyﬁkacja, a więc pytanie, z jaką przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością może się utożsamić młody człowiek szukający ideałów?”14. Myślenie o identyﬁkacji bardzo trafnie wyjaśnia wprowadzenie kultur:
postﬁguratywnych, w których dzieci uczą się od swych rodziców; koﬁguratywnych, w których zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się od swych rówieśników;
i preﬁguratywnych, w których dorośli uczą się od swych dzieci. M. Mead twierdzi,
że „teraz wchodzimy w okres nieznany dotąd w historii, w którym młodzi zyskują
sobie unikalny autorytet w swym preﬁguratywnym zrozumieniu nieznanej jeszcze
nikomu przyszłości”15. Sądzę, że w edukacji dla bezpieczeństwa i w wychowaniu
dla pokoju bardzo potrzebne są badania nad rolą emocji i myślenia o przyszłości
w warunkach teraźniejszości. Z pewnością boimy się tego, co zagraża nam tu i teraz,
a więc towarzyszą nam określone emocje, które jednocześnie powinny wyzwalać
racjonalne myślenie o przyszłości. Czy takie myślenie widoczne było na przykład
w środowisku młodych ludzi, którzy manifestowali swój patriotyzm 11 listopada
2017 r.? Czy mamy wystarczającą wiedzę na temat tego, co najbardziej ich niepokoi w kontekście najbliższej przyszłości, skoro głosili hasła o silnej wspólnocie
i wielkiej wspaniałej Polsce? W jakim stopniu należałoby poszerzać i wzbogacać
edukację obywatelską ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa społecznego
i osobistego dzieci oraz młodzieży? Każdą próbę odpowiedzi na wymienione pytania należałoby wzbogacić o analizę wyników badań współczesnej teorii społecznego uczenia się, pozwalającej określić źródła ludzkiej agresji. Najważniejsze wydaje się poznanie przyczyn agresywnych zachowań ludzi głoszących, ich zdaniem,
pozytywne hasła. Z badań prowadzonych przez Alberta Bandurę wynika, że dzieci
uczą się być agresywne przede wszystkim w procesie oddziaływań międzyludzkich, a w mniejszym stopniu wynika to z czynników biologicznych lub tkwiących
w uwarunkowaniach sytuacyjnych16. Badania nad postawami i zachowaniami ludzi
mają współcześnie rozległą literaturę, z której powinni korzystać nauczyciele akademiccy i szkolni oraz rodzice, ponieważ bezpieczeństwo to w dużej mierze problem edukacyjny. Trudno przecież wyobrazić sobie, że w ponowoczesnej rzeczywistości, nasyconej wieloma nowymi i zaskakującymi sytuacjami wymagającymi
wprowadzania realnych zmian, jednostka ludzka trzyma się wyłącznie dotychczas
znanych jej sposobów myślenia i postępowania17. W sytuacji zmiany społecznej,
polegającej głównie na tym, że wiele istniejących i obowiązujących form życia
14

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przekł. J. Hołówka,
Warszawa 1978, s. 3.
15
Tamże, s. 25.
16
R.R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż
w krainę nauki, przekł. E. Wojtych, Gdańsk 2003, s. 114–124.
17
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
Warszawa 2006, s. 181.
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społecznego ulega dezaktualizacji, a w ich miejsce pojawiają się nowe, konieczna jest edukacja zapewniająca rozwijanie zdolności rozumienia wielonarodowych
kultur, zdolności psychospołecznych, zdolności do posługiwania się językami obcymi, zdolności opanowania metod samodzielnego uczenia się i zdolności wykorzystywania mediów elektronicznych w edukacji i pracy zawodowej18. W Polsce
od kilku lat mamy istotny problem z właściwym postrzeganiem jednostek ludzkich
obcych kulturowo, zrozumieniem ich dramatycznej sytuacji życiowej i budowaniem w sobie zdolności do rozsądnego przewidywania skutków spotkań z obcymi.
Słabo upowszechnione są teoretyczne koncepcje komunikacji społecznej, w tym
międzykulturowej, na przykład Em Grifﬁna, który wiele uwagi poświęca kontroli
niepokoju i niepewności w wypadku zderzenia dwóch kultur19. Łatwo przyswajamy sobie różne ostrzeżenia upowszechniane w mediach i nie mamy gotowości, by
podjąć trud weryﬁkacji ich prawdziwości.
Bezpieczeństwo, zdaniem autorów Wielkiej Encyklopedii Oxford, to: „stan pozwalający narodowi, państwu lub grupom na realizowanie swoich egzystencjalnych interesów, stanowiący zarazem nadrzędny cel działania państwa i rządu.
Może mieć wymiar wewnętrzny (bezpieczeństwo narodowe) i zewnętrzny (bezpieczeństwo międzynarodowe). W sensie przedmiotowym tradycyjne koncepcje
bezpieczeństwa koncentrowały się na sferze militarnej, eksponując ochronę państwa przed napaścią zbrojną. W ostatnich latach treść pojęcia bezpieczeństwa poszerzyła się o kolejne dziedziny: gospodarczą, ekologiczną, kulturową, społeczną
i inne”20. Nie ma wątpliwości, że współcześnie niezbędne jest skupianie uwagi
na bezpieczeństwie militarnym, na szeroko rozumianej obronności i kształtowaniu świadomości patriotycznej społeczeństwa, ale w polskich szkołach, nie tylko
w ramach istniejącego od 2009 r. przedmiotu nauczania: edukacja dla bezpieczeństwa, należałoby możliwie szybko poszerzyć obowiązujące treści nauczania
– między innymi – o problematykę rozwoju sprawności emocjonalnej uczniów,
poznawania własnych i cudzych zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
nabywania umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konﬂiktów, podejmowania ryzyka, kształtowania kompetencji społecznych, a także rozpoznawania najczęściej występujących zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza dotyczących cyberprzestrzeni i korzystania z Internetu21. Jednak nie chodzi tu
przecież wyłącznie o jakiś jeden przedmiot nauczania, który od 1 września 2017 r.
jest realizowany w VIII klasie szkoły podstawowej. Problematyka bezpieczeństwa
osobistego i instytucjonalnego, w tym także wychowania dla pokoju, powinna
18
S. Juszczyk, A. Radziewicz-Winnicki, Alfabetyzacja medialna podstawową kompetencją edukacyjną w sytuacji zmiany społecznej, w: Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Szczecin 2009, s. 54.
19
E. Grifﬁn, Podstawy komunikacji społecznej, przekł. O. i W. Kubińscy oraz M. Kacmajor,
Gdańsk 2003, s. 425–440.
20
Wielka Encyklopedia Oxford, 2008, t. 2, Warszawa 2009, s. 225.
21
R. Stępień, Przełamywanie stereotypów w myśleniu o przysposobieniu obronnym i edukacji dla
bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb. Ujęcie
naukowe, pedagogiczne i edukacyjne, red. J. Kunikowski, Siedlce 2010, s. 62–63.
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być znana wszystkim pedagogom, a jej zakres treściowy nie może się sprowadzać
wyłącznie do mniej lub bardziej skutecznego rozwiązywania problemu przemocy
i agresji w szkole lub funkcjonowania uczniów w cyberprzestrzeni22.
W obliczu dokonujących się przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych i poznawczych edukacja stała się wielką nadzieją już w fazie przełomu
ustrojowego. Niestety, jak twierdzi B. Śliwerski, „naukowcy coraz częściej mówią
o wzrastającej od lat inﬂacji wychowania – xy” lub „pedagogiki – xy”, inﬂacji
obejmującej swym zasięgiem wychowanie seksualne i ekologiczne, wychowanie
medialne i wolnoczasowe, wychowanie międzykulturowe i wychowanie do pokoju”23. Sądzę, że od początku lat 90. XX w. podobny wymiar inﬂacji odnosi się również do problematyki z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, mimo że tradycje
wychowania wojskowego i obronnego w Polsce są bardzo bogate.
Warto przypomnieć, że w okresie II Rzeczypospolitej, już w latach 1918–1925,
koncentrowano się na prężnym organizowaniu przysposobienia wojskowego
(PW), które obejmowało wychowanie ﬁzyczne, wychowanie wojskowe (dzielność, karność), wyszkolenie wojskowe (zajęcia taktyczne, kształtowanie praktycznych umiejętności żołnierza), wychowanie obywatelskie (rozwijanie świadomości
narodowej). Wyodrębniono wówczas cztery grupy osób objętych przysposobieniem wojskowym:
1. Młodzież szkolna (szkoły średnie i szkoły niższe: zawodowe i rzemieślnicze);
2. Młodzież akademicka;
3. Żołnierze rezerwy;
4. Kobiety.
Interesujące wydaje się to, że przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej
było dwustopniowe: I stopień obejmował roczne szkolenie rekruckie, a II stopień dwuletnie szkolenie na szczeblu drużyny lub w określonej specjalności. Dla
uczniów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia, organizowano w okresie wakacji
obozy wojskowe PW, trwające trzy do czterech tygodni. Instruktorami byli oﬁcerowie służby czynnej. W 1922 r. na podstawie wspólnego rozporządzenia ministrów
spraw wojskowych oraz wyznań religijnych i oświecenia publicznego wprowadzono do programów szkół średnich przysposobienie wojskowe (przysposobienie rezerw). Co ciekawe, bezpośredni nadzór nad realizacją tego rozporządzenia
sprawował minister spraw wojskowych, a w terenie – dowódcy okręgów, dywizji
i pułków piechoty. Pomyślne ukończenie przeszkolenia wojskowego przez maturzystów uzasadniało skrócenie zasadniczej służby wojskowej do jednego roku.
Uczniowie byli zobowiązani do zakupienia mundurów, odmiennych od wojskowych, koloru khaki, ze specjalnymi odznakami z napisem: PW. W styczniu 1927 r.
powołano Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W tym czasie istniały takie stowarzyszenia przysposobienia wojskowego,
22
Zob. m.in. Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, Warszawa 2008; J. Danilewska, Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, Warszawa 2002.
23
B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia – procesy
– konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 1, Gdańsk 2007, s. 67.
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jak: Związek Strzelecki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” i Związek
Harcerstwa Polskiego. Zainteresowanie edukacją obywatelsko-państwową, wychowaniem ﬁzycznym i przysposobieniem wojskowym było powiązane nie tylko
z pracą pedagogiczną szkół, ale także wynikało z jakości funkcjonowania wielu organizacji i stowarzyszeń, których celem było umacnianie obronności kraju.
Wśród organizacji wyższej użyteczności szczególnie interesująca była działalność
Polskiego Białego Krzyża24. Organizacja ta funkcjonowała pod protektoratem naczelnego wodza, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. W ciągu ponad 20 lat Polski Biały Krzyż prowadził setki świetlic i bibliotek żołnierskich, początkowych
szkół dla żołnierzy i poborowych oraz wiele przedsięwzięć mających na celu
zbliżenie społeczeństwa cywilnego i armii. Równie aktywnie funkcjonował Polski Czerwony Krzyż. Głównym zadaniem tej organizacji było łagodzenie klęsk
spowodowanych przez wojnę. W czasie pokoju natomiast zajmowała się przygotowaniem do wypełniania swych obowiązków na wypadek wojny i niesieniem
pomocy ludności dotkniętej powodzią, pożarem lub epidemią. Przygotowaniem
ludności do – najogólniej mówiąc – obrony kraju zajmowały się również: Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska
i Kolonialna i Związek Straży Pożarnych (w 1936 r. liczył 307 000 członków).
W latach 1937–1939 powstała nowa formacja wojskowa pod nazwą Obrona Narodowa. Bataliony Obrony Narodowej w kampanii wrześniowej stawiały zacięty
opór mimo bardzo słabego uzbrojenia. Myślę, że interesującym uogólnieniem reﬂeksji nad wychowaniem obronnym w okresie II Rzeczypospolitej może być ideał
obywatela państwa polskiego upowszechniony w końcu lat 30. XX w. Obywatel
ten, jako człowiek świadomy, czynny i twórczy, ma: „dorabiać się coraz wyższych
struktur duchowych, ma być wartościową jednostką o możliwie rozwiniętych, indywidualnych zdolnościach i twórczości. Ma (…) nienawidzieć żołdactwa i widzieć «Człowieka – indywidualność» pod bluzą szarego munduru. Ma z radością
i entuzjazmem śpieszyć na pole walki, kiedy go wezwie Ojczyzna, a jednocześnie
rozumieć dobrodziejstwo pokoju i starać się o jego utrzymanie, szanować dobre
stosunki Polski na terenie międzynarodowym (…). W świadomości tego obywatela winno pogłębić się przekonanie, że jest on człowiekiem społeczeństwa, narodu
i państwa, i że ostatnie ogniwo oznacza dla niego pewną widoczną, jasną granicę
jego przynależności oraz, że jego istnienie i bezpieczeństwo rozstrzyga o losach
społeczeństwa i narodu, a także całej kultury materialnej i duchowej, jaką obywatele państwa dziedziczą lub wytwarzają”25.
Po II wojnie światowej, na podstawie Dekretu Rady Państwa, w 1946 r. wprowadzono do szkół przysposobienie wojskowe. W tym samym roku powołano do
życia Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
W 1948 r. Sejm RP uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku wychowania ﬁzycznego i przysposobienia wojskowego. W 1952 r., na podstawie uchwały Prezy24

R. Stępień, Współczesne problemy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 11–12.
H. Pohoska, Wychowanie obywatelsko-państwowe, w: Encyklopedia wychowania, Warszawa
1936, s. 956–957.
25
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dium Rządu, wprowadzono przysposobienie wojskowe jako obowiązkowy przedmiot nauczania w ostatnich klasach szkół średnich. Natomiast w 1967 r. w miejsce przysposobienia wojskowego zostało wprowadzone przysposobienie obronne
(wyłącznie w szkołach średnich). Od 1969 r. rozpoczęto wdrażanie wychowania
patriotyczno-obronnego do wszystkich szkół. Przysposobienie obronne stało się
obowiązkowym przedmiotem nauczania. Liczba godzin: w klasie VIII – 30, w zasadniczych szkołach zawodowych – 30, w szkołach średnich – 170, a w policealnym studium zawodowym – 170. W roku szkolnym 1990/1991 przedmiot nauczania: przysposobienie obronne został wyprowadzony ze szkoły podstawowej,
a treści dotyczące problematyki obronności przeniesiono do innych przedmiotów
nauczania. W 1999 r. treści kształcenia z zakresu obronności i bezpieczeństwa były
realizowane wyłącznie w gimnazjach w postaci „ścieżki edukacyjnej” pod nazwą
obrona cywilna26. Przedstawione modyﬁkacje i zmiany w organizacji oraz treściach
przysposobienia wojskowego (w latach 1918–1939 oraz 1946–1969) i przysposobienia obronnego, a przez pewien czas przysposobienia obronnego i obrony
cywilnej (w latach 1969–2009) zakończyły się wprowadzeniem do szkół ponadpodstawowych w roku 2009 nowego przedmiotu nauczania pod nazwą: edukacja
dla bezpieczeństwa27. Pojęcie to, ze względu na swój zakres treściowy, ukazywane
było w rozważaniach teoretycznych na tle rozwijającej się ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa
i w związku z wychowaniem dla/do pokoju oraz przygotowaniem obronnym społeczeństwa28. W praktyce edukacyjnej niemal powszechnie traktowano edukację
dla bezpieczeństwa jako synonim przysposobienia obronnego i obrony cywilnej,
gdyż w szkołach nadal realizowano problematykę z zakresu obronności, udzielania
pierwszej pomocy i znajomości powszechnej samoobrony. Ponadto program edukacji dla bezpieczeństwa realizowali w większości ci sami nauczyciele, którzy specjalizowali się w przysposobieniu obronnym. Od 1 września 2017 r. wprowadzona została nowa podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa, która zastępuje
dotychczasową podstawę programową obowiązującą uczniów gimnazjów29. Obec26
A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa 2012.
27
Pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w 1993 r. podczas badań nad systemem obronnym
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej i upowszechnione zostało w czasie ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych
Akademii Obrony Narodowej. Zob. Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały z konferencji naukowej
24–25 maja 1994, red. R. Stępień, Warszawa 1994. W badaniach nad systemem obronnym RP rozróżniano wówczas zagrożenia bezpieczeństwa: politycznego, militarnego, gospodarczego, publicznego, psychospołecznego i ekonomicznego, w związku z którymi rozpatrywano określone działania
edukacyjne, nazwane na użytek prowadzonych badań jako edukacja dla bezpieczeństwa.
28
W końcu lat 90. XX w. w Łodzi, podczas jednej z konferencji poświęconych wynikom badań
nad pokojem prof. Irena Wojnar zaproponowała, aby w przyszłości edukację dla bezpieczeństwa,
o której mówiłem w swoim referacie, zastąpić terminem: „kultura pokoju lub krzewienie pokoju”.
Współcześnie jest wiele powodów, by do tej sugestii nawiązywać.
29
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej. Zał. nr 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz.U.
z 24 lutego 2017 r., poz. 356, s. 193.
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nie przedmiot ten jest realizowany tylko w klasach ósmych szkoły podstawowej
i ma służyć osiągnięciu następujących celów ogólnych: 1) znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej; 2) przygotowanie do działania ratowniczego;
3) nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Cele te odnoszą się do czterech obszarów treściowych:
1. Poznanie istoty bezpieczeństwa państwa;
2. Przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof
i wypadków masowych);
3. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy;
4. Kształtowanie umiejętności indywidualnych i społecznych sprzyjających
zdrowiu.
Z pewnością tak rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa nie może stać się
swoistym remedium na wszelkie trudności w radzeniu sobie przez uczniów, nauczycieli i rodziców, a także władze oświatowe z coraz liczniejszymi, najczęściej
zaskakującymi zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego oraz społecznego. Trudno też oczekiwać, że nauczyciel prowadzący lekcje z zakresu tej problematyki
będzie jednocześnie pedagogiem, psychologiem, a zwłaszcza psychologiem społecznym, znawcą pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologiem wychowania i praktykiem posiadającym konkretne umiejętności z zakresu przeciwdziałania różnym
zagrożeniom bezpieczeństwa. Z tego właśnie powodu coraz częściej upowszechniany jest pogląd, że na temat szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa
niezbędną wiedzę powinni posiadać wszyscy nauczyciele. Dlatego sądzę, że
uczelnie kształcące nauczycieli i pedagogów powinny obowiązkowo realizować
przedmiot kształcenia pod nazwą pedagogika bezpieczeństwa. Wyodrębnienie
nowej subdyscypliny pedagogicznej może budzić wiele wątpliwości, zwłaszcza że
znane są opinie o nadmiernym rozdrobnieniu subdyscyplin pedagogicznych. Być
może pojawią się zupełnie nowe poglądy, rozwiązania i interpretacje dotyczące
klasyﬁkacji nauk w związku z aktualnie przygotowywaną Ustawą 2.0. Pedagogika
bezpieczeństwa powinna wykorzystywać dorobek ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa, pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, dydaktyki i socjologii (zwłaszcza socjologii
życia codziennego), a ze względu na główne obszary działalności człowieka – także pedagogiki społecznej i pedagogiki kultury. Dyskusja nad bezpieczeństwem powinna uwzględniać także dorobek współczesnej psychologii społecznej jako nauki
badającej złożone kwestie wywierania wpływu społecznego, a głównie oddziaływania słów, czynów i zachowań innych ludzi na nasze myśli, uczucia, postawy
i działania.
Ważnym wydarzeniem bezpośrednio wspierającym społeczny dyskurs nad
pedagogiką bezpieczeństwa jest powołanie w styczniu 2017 r., z inicjatywy
prof. Bogusława Śliwerskiego, Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. W strukturze zespołu wyodrębniono wstępnie
sześć podzespołów. Ich nazwy w znacznej mierze odzwierciedlają zarówno przedmiot badań edukacji dla bezpieczeństwa (pedagogiki bezpieczeństwa), jak i rodzaje
zagrożeń, z jakimi współcześnie mamy do czynienia. Warto zatem je przedstawić,
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tworzą bowiem swoistą mapę obszarów, zagadnień i tematów, które wymagają reﬂeksji teoretycznej i mogą mieć wpływ na jakość praktycznego przygotowania
dzieci, młodzieży i osób dorosłych do bezpiecznych zachowań. Oto one:
Podzespół 1. Zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa publicznego (konﬂikty
zbrojne; terroryzm; przestępczość zorganizowana; zagrożenia w cyberprzestrzeni).
Podzespół 2. Zagrożenia w sferze społecznej (bieda i ubóstwo; bezdomność; wykluczenie społeczne osób starszych; korupcja; agresja i przemoc; nietolerancja; prostytucja i sponsoring; nieprzystosowanie społeczne; bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej; praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi traumy).
Podzespół 3. Zagrożenia zdrowotne, w sferze psychoﬁzycznej i rodzinnej
(ekologiczne; alkoholizm; narkomania; zaburzenia odżywiania; zagrożenia stresem; samobójstwa; zawieranie małżeństw i dzietność; rozpad związków; emigracja zarobkowa; zaburzenia lękowe i depresyjne; konﬂikty społeczne; patologie
życia rodzinnego).
Podzespół 4. Zagrożenia własnej kariery zawodowej (sytuacja na rynku pracy i bezrobocie; podmiotowe bariery w realizacji własnej kariery; zjawiska patologiczne w środowisku pracy).
Podzespół 5. Zagrożenia ucznia w cyberprzestrzeni (infoholizm; hikikomori;
zagrożenia poznawczo-intelektualne; zagrożenia zdrowia psychicznego i ﬁzycznego; patologie moralne w sieci; negatywne skutki społeczeństwa nadzorowanego;
cyberprzestępstwa; zagrożenia grami komputerowymi; cyberprzemoc; proﬁlaktyka i terapia zagrożeń cyberprzestrzeni).
Podzespół 6. Edukacyjne wyzwania na rzecz bezpieczeństwa (bezpieczna
szkoła; bezpieczne miejsce pracy i wypoczynku; dzieci, młodzież, dorośli i osoby
starsze wobec współczesnych zagrożeń; programy kształcenia w zakresie „edukacji dla bezpieczeństwa”; dydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa; proces kształcenia kadr w obszarze bezpieczeństwa; współdziałanie świata edukacji ze światem
formacji militarnych i paramilitarnych w kwestii bezpieczeństwa)30.
Planowane przez Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN badania naukowe z pewnością przyczynią się do odrzucenia widocznego, ciągle tradycyjnego podejścia do zagadnień kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i wychowania do pokoju. Sprawią, że świadomość i kwaliﬁkacje znacznej części nauczycieli zajmujących się edukacją dla bezpieczeństwa nie będą już
kształtowane w duchu utrwalonej potrzeby koncentrowania się przede wszystkim
na docenianiu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podejmowaniu wstępnych czynności ratujących życie i na edukacji zdrowotnej. Możliwe będzie również
opracowanie metodologii badań w zakresie pedagogiki bezpieczeństwa i przygotowanie jej szerszej podbudowy teoretycznej. Na tę problematykę zwraca uwagę
Teresa Borowska, twierdząc, że tradycyjne wiązanie problematyki bezpieczeństwa
z obronnością i chlubnymi tradycjami orężnymi wymaga dzisiaj rozwijania warto30

Przedstawione nazwy poszczególnych podzespołów i obszary ich zainteresowań mają charakter roboczy i z całą pewnością będą ulegały niezbędnym modyﬁkacjom, na przykład w kwestii roli
edukacji dla bezpieczeństwa w wychowaniu dla pokoju.
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ści osobistych, zwłaszcza takich, jak odwaga, poczucie własnej godności, nadzieja
i zaufanie do własnych możliwości działania31. Młody człowiek, który styka się
z różnymi zagrożeniami, powinien być edukacyjnie wyposażony w pewien styl poznawczy, umożliwiający rozróżnianie zagrożeń, a jednocześnie ułatwiający pozbywanie się zbędnych stanów lękowych i sprzyjający pozytywnemu konstruowaniu
przewidywań własnej przyszłości. Lękanie się, jak pisze Martin Heidegger, może
dotyczyć również innych, o których się boimy. „Takie lękanie się o kogoś nie uwalnia innego od lęku. Jest to wykluczone już choćby dlatego, że inny, o którego się
lękamy, wcale ze swej strony nie musi się lękać. Lękamy się o innego najczęściej
właśnie wtedy, gdy on się nie lęka i śmiało rzuca się w wir niebezpieczeństw”32.
To jeden z ważnych problemów zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, a próby
jego rozwiązywania mogą być pouczające. Wiadomo, że zdolności życiowe człowieka dotyczą wielu obszarów jego funkcjonowania, a zwłaszcza intelektualnego,
emocjonalnego, interpersonalnego, motywacyjnego, ﬁzycznego i zorientowanego
na wartości. Antoni Kępiński zwraca uwagę na zwodniczość sygnałów zagrożenia,
gdyż postrzegane przez jednostkę ludzką znaczenie określonego sygnału nie zawsze
odpowiada realnemu niebezpieczeństwu. „Ta zwodniczość szczególnie występuje
u człowieka dzięki bogactwu jego świata symbolicznego. W zakresie sygnałów
ze świata wewnętrznego również obserwować można brak właściwej proporcji
między realnym niebezpieczeństwem a sygnałami je zwiastującymi”33. Dotyczy
to między innymi nastolatków, którzy dzięki technologii mobilnej bardzo często
korzystają z Internetu. Jak wynika z najnowszych badań, „najbardziej popularnym
narzędziem do łączenia się z siecią jest telefon komórkowy i smartfon (188,3 min.
dziennie), laptop (70,7 min. dziennie) oraz komputer stacjonarny (62,2 min. dziennie)34. Są to jednak dane uśrednione i nie obrazują wielu pojedynczych przypadków znacznego przekraczania podanych wielkości. Wiadomo również, że wielu
młodych ludzi, uzależniając się od Internetu, popada w depresję, doznaje zaburzeń
w relacjach społecznych, odczuwa bezsenność, przeżywa stany lękowe i ogranicza
aktywność w kontaktach z najbliższymi. Coraz częściej jednak wielu nastolatków
w wyniku kruchych i pozbawionych kontaktów twarzą w twarz, a jednocześnie
nadmiernie rozbudowanych więzi w cyberprzestrzeni podejmuje próby samobójcze. Z danych policyjnych wynika, że do października bieżącego roku na swoje
życie targnęło się 440 nieletnich, a 66 z nich zmarło. Profesor Zbigniew Nęcki,
odnosząc się w mediach do tych zdarzeń, stwierdził, że są one spowodowane negatywnymi konsekwencjami zmiany stylu życia młodych ludzi i nastawieniem na budowanie pozycji, prestiżu i dobrobytu, a słabsze jednostki nie są w stanie poradzić
sobie z presją ze strony rodziców, szkoły i rówieśników. Można przypuszczać, że
31

T. Borowska, „Homo construens” – człowiek budujący. Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, w: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak,
Warszawa–Poznań 1999, s. 352.
32
M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2008, s. 182.
33
A. Kępiński, Lęk, Kraków 2002, s. 59.
34
Raport z badania. Nastolatki 3.0, NASK Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 7.
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źródeł tego stanu rzeczy jest znacznie więcej, a wiele z nich ma swoje usytuowanie w Internecie. Znamiennym przykładem jest niebezpieczna gra upowszechniana
przez Internet pod nazwą „Niebieski wieloryb”. Wprawdzie w następstwie tej gry
żaden polski nastolatek nie wykonał polecenia swojego „opiekuna”, aby skoczyć
z budynku, ale w kilku przypadkach nastolatki dokonywały samookaleczenia, wykonując na rękach nacięcia w kształcie wieloryba.
Wracając do tezy A. Kępińskiego o zwodniczości sygnałów zagrożenia, warto
podkreślić, że to właśnie edukacja z zakresu pedagogiki bezpieczeństwa i pedagogiki pokoju powinna być źródłem wiedzy dla dzieci i młodzieży na temat właściwego reagowania w chwili, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Na szczególną
uwagę w tym aspekcie zasługuje znaczenie niespecyﬁcznych czynników pomyślnego rozwoju jednostki ludzkiej, do których Anna I. Brzezińska zalicza „poczucie
bezpieczeństwa i pozostające z nim w opozycji poczucie kontroli nad sytuacją oraz
poczucie więzi w opozycji do poczucia autonomii. Te cztery „poczucia” w różnej
formie i różnym nasileniu występują w każdym okresie naszego życia, ale zawsze
mają istotny wpływ na nasze działania: na to, czy jesteśmy odważni, czy ostrożni,
otwarci i ciekawi świata, czy zamknięci i obawiający się nieznanego i eksplorujący swoje najbliższe otoczenie, czy bierni i czekający na działania innej osoby,
na przykład na jej polecenia, opinię, wyrażone własne zdanie, zgodę na nasze
działanie i tym podobne”35. Korzystny dla rozwoju układ ma miejsce wówczas,
gdy dziecko ma wysokie poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z silnych więzi
z innymi, a jednocześnie odczuwa poczucie sprawstwa i autonomii. Jeśli jednak
poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wysokie, ale towarzyszy mu niskie poczucie
kontroli nad zdarzeniami i nad sobą, to mamy do czynienia z układem ryzyka. Występuje ono również wtedy, gdy dziecko jest przekonane, że kontroluje sytuację,
ale towarzyszy temu niskie poczucie bezpieczeństwa i brak zaspokojenia aﬁliacji36.
Właśnie skłonność czy dążenie do przebywania z innymi ludźmi i nawiązywania
z nimi więzi jest z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo korzystne, zwłaszcza
gdy towarzyszą im relacje poprawne pod względem wspólnotowym, moralnym
i emocjonalnym. Współcześnie w środowisku dzieci i młodzieży coraz częściej
ujawniają się emocje negatywne. Zdaniem Bogdana Wojciszke układają się one
„zazwyczaj w dwie wiązki: wiązkę emocji o silnie zaznaczonym pobudzeniu (agitation syndrom), jak: niepokój, strach, poczucie winy i wstyd, oraz wiązkę emocji
o słabym komponencie pobudzenia (dejection syndrom), jak smutek, depresja, rozczarowanie, apatia”37. W obliczu takich sytuacji w polskich szkołach i wielu środowiskach rodzinnych proponowane są i realizowane oddziaływania proﬁlaktyczne.
Z badań wynika, że jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw przesadnego
eksponowania ﬁlozoﬁi proﬁlaktyki w myśli i praktyce pedagogicznej jest swoista
35
A.I. Brzezińska, Jak myślimy o rozwoju człowieka? w: Psychologiczne portrety człowieka.
Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 31–32.
36
Tamże.
37
B. Wojciszke, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego,
Gdańsk 2010, s. 149.
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rezygnacja z wychowania na rzecz zapobiegania38. Papież Franciszek, zapytany nie
tak dawno, jak należałoby współcześnie rozumieć łacińską sentencję: Si vis pacem,
para bellum (Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny), stwierdził, że należy
koncentrować się na przygotowywaniu pokoju, na jego budowaniu i czynieniu doniosłą wartością. Posiadanie siły prowadzi zwykle do jej nadużywania i wiedzie do
niesprawiedliwości, przemoc powoduje bowiem nieszczęście i krzewi nienawiść.
Rozwiązywanie problemów przez używanie siły jest na ogół nieskuteczne, ale tego
dziecko nie jest w stanie dostrzec, a tym bardziej zrozumieć.
W pedagogice zagadnienia te stały się przedmiotem dyskusji w 1998 r. podczas
III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego obradującego na temat: Pedagogika
i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Ze względu na istotne znaczenie podjętych podczas Zjazdu rozważań, które po niemal 20 latach nie straciły na
znaczeniu i aktualności, warto do niektórych nawiązać. Otóż prof. Tadeusz Lewowicki, wówczas przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, stwierdził
między innymi, że: „przemiany dokonujące się w naukach pedagogicznych budzą
umiarkowany optymizm. Jednocześnie jednak występują wielkie obszary zaniedbań i słabości w uprawianiu tych nauk. Pedagogika wydaje się bezradna wobec
wielu zjawisk i problemów społecznych zagrażających światu. Rodzi to wątpliwości, czy możliwe stanie się sprostanie wyzwaniom współczesności”39. Stwierdzenie to okazało się w dużej mierze zasadne, gdyż w obszernych materiałach
z III Zjazdu Pedagogicznego, obok wielu interesujących opracowań poświęconych
globalizacji, jakości człowieka i edukacji, znalazł się tylko jeden tekst poświęcony
edukacyjnemu przygotowaniu do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, autorstwa prof. Teresy Borowskiej40. Autorka stwierdziła wówczas, że: „odpowiedź na
pytanie, w jakim kierunku powinna pójść edukacja, aby dzięki niej człowiek potraﬁł pokonywać zagrożenia dzisiejszego świata, wiąże się ściśle z problemami dobra
i zła”41. A zatem współczesna edukacja powinna być zorientowana na stymulowanie zasobów moralno-kognitywno-emocjonalnych człowieka, pozwalających mu
pokonywać zło. Powinien to być „człowiek budujący – homo construens”, ceniący
wartość wolności, dzięki której może wychodzić „poza granice własnego życia
zarówno w warunkach zagrożeń płynących ze świata rzeczywistego (stresy), jak
i ze świata iluzji, stwarzanego przez media techniczne”42. Istotne wzbogacenie myślenia o nowej roli edukacji w przygotowaniu człowieka do „radzenia sobie” zaprezentowała T. Borowska także w międzynarodowych badaniach poświęconych
– między innymi – wyposażaniu młodych ludzi przez rodzinę i szkołę w kompe38
J. Surzykiewicz, Przemoc, jako wyzwanie dla proﬁlaktyki w wychowaniu do dorastania wśród
sprzeczności, w: Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, Warszawa 2008, s. 338.
39
T. Lewowicki, Pedagogika wobec nadziei i zagrożeń współczesności: próba diagnozy i określenia zadań, w: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Warszawa–Poznań 1999, s. 52.
40
T. Borowska, „Homo construens” – człowiek…, s. 351–362.
41
Tamże, s. 351.
42
Tamże.

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

25

Ryszard Stępień

tencje emocjonalne43. Jednak najbardziej interesujące są wyniki badań prowadzonych w roku 2001 na terenie Polski, Niemiec i Norwegii. Ich celem było uzyskanie
odpowiedzi na pytanie: „Czy i jak strategie edukacyjne poszczególnych krajów
przyczyniają się do rozwoju sprawności emocjonalnej młodzieży, której gwarantem są posiadane emocje pozytywne – warunkujące «radzenie sobie» człowieka
z różnymi rodzajami zagrożeń i kryzysów?”44. Wykorzystany w badaniach test wyborów pozwalał określić kognitywny i behawioralny komponent emocji. Okazało
się, że u młodzieży wszystkich trzech badanych krajów zaznacza się przewaga
emocji negatywnych nad emocjami pozytywnymi, która widoczna jest najbardziej
w wypadku gniewu i chciwości, a jeśli chodzi o Polskę i Niemcy dodatkowo: nienawiści i lęku destrukcyjnego. Z badań wynikało także, iż młodzi Polacy w różnych sytuacjach zamiast podziwu dla osiągnięć drugiego człowieka przejawiają
zazwyczaj zawiść45. Problem ten wiąże się z charakterem i specyﬁką społecznego
uczenia się podczas wielu, często złożonych oddziaływań międzyludzkich w domu,
szkole i grupie rówieśniczej. Zawiść jest rodzajem emocji o charakterze destrukcyjnym i na ogół wiąże się z rozwojem emocjonalnym w okresie dzieciństwa. Jednak stosunek do innych może też wyrażać się w formie zazdrości, która z kolei
może mieć związek z brakiem zaufania. Ma zatem rację T. Borowska, twierdząc,
że człowiek chcący pokonywać zagrożenia musi być wyposażony nie tylko w takie
wartości osobiste, jak poczucie wiary we własne siły i darzenie innych zaufaniem,
ale także odwagę i poczucie godności. Szczególne znaczenie w myśleniu i działaniu „«człowieka budującego», mają jednak emocje, «obejmujące» znajomość własnych uczuć, ich ekspresję i empatię”46. Współczesna szkoła, obejmując uczniów
szeroko rozumianym wychowaniem i kształceniem, staje przed potrzebą racjonalnego łączenia efektów ich socjalizacji pierwotnej z socjalizacją wtórną, czyli doceniania wychowania w rodzinie, a jednocześnie wprowadzania instytucjonalnych
wymogów i oczekiwań ważnych w społecznym otoczeniu jednostek. Inaczej mówiąc, w procesie wychowania dziecka wychodzącego ze sfery prywatnej i wchodzącego w sferę publiczną ma miejsce potrzeba respektowania pewnych reguł obowiązujących w środowisku szkolnym, mimo że niekoniecznie są one współbrzmiące z tym, do czego uczeń został wcześniej przekonany. Analizując pedagogikę
i edukację z perspektywy jakości życia publicznego, Lech Witkowski twierdzi, że
„na klimacie i efektach edukacji nieuchronnie wyciska swoje piętno brak zapotrzebowania (czy aprobaty społecznej) na postawy reprezentujące samodzielność myślenia i ocen (…), a blokada podmiotowości, zarówno nauczycieli, jak i uczniów,
w oﬁcjalnym życiu szkoły, (…) tworzą mechanizm dławiący zainteresowania i za43
Taż, Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji, Warszawa 1998; taż, Przezwyciężanie sytuacji
kryzysowych ważnym zadaniem edukacji, w: Pedagogika wobec kryzysów życiowych, red. J. Stochmiałek, Warszawa–Radom 1998.
44
Taż, Edukacyjne przygotowanie młodych ludzi do pokonywania zagrożeń w Polsce i w wybranych krajach Unii. Czy w wychowaniu dzisiejszego człowieka najbardziej istotny staje się rozwój wartości, czy też…? w: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. tejże, Kraków 2002, s. 168.
45
Tamże.
46
Taż, „Homo construens” – człowiek…, s. 353.
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angażowanie, natomiast uruchamiający kompensację, apatię czy agresję przeciw
światu”47. Z pewnością nie jest to zjawisko powszechne, ale w procesie wychowania niezbędna jest gotowość wysłuchania drugiego człowieka, wyzbywanie się
ukrywania własnych emocji i rezygnacja z kształtowania postawy posłuszeństwa
i uległości48. E. Ringel twierdzi, że szkoła może „nastawić negatywnie lub pozytywnie tak do konﬂiktów, jak i negocjacji, a co za tym idzie do wojny i pokoju. (…)
krytycznie ocenia rolę szkoły w tym procesie, a to ze względu na fakt, że nie przywiązuje ona wagi do świata uczuć dziecka. Pozostaje ono samo ze swymi zwątpieniami, a nauczyciele zachowują się zazwyczaj tak, jakby chcieli dać wszystkim do
zrozumienia, że istnieją jedynie po to, aby bez jakiegokolwiek zainteresowania
życiem uczuciowym dzieci przekazywać im wiadomości”49. Czy taka ocena pracy
nauczycieli jest prawdziwa w warunkach polskiego systemu oświatowego, trudno
jednoznacznie stwierdzić, ale z pewnością widoczna jest dominacja nauczania nad
uczeniem się i wychowaniem, a zwłaszcza wychowaniem do bezpieczeństwa i do
pokoju. Na tym tle pojawiają się różne pomysły w kwestii uwrażliwiania dzieci,
młodzieży i osób dorosłych na przejawy zła, źródła zagrożeń bezpieczeństwa i dramatyczne skutki zaniedbań w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że dla prawidłowego funkcjonowania człowieka niezbędne jest zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. A. Maslow zaproponował hierarchię potrzeb, począwszy od potrzeb
ﬁzjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i potrzeby rozwoju, po najwyższą w hierarchii potrzebę samorealizacji. Wiadomo jednak, że właściwości tych potrzeb i sposoby ich zaspokajania są kształtowane w znacznej mierze pod wpływem osobistego doświadczenia oraz warunków
społecznych, w jakich człowiek żyje. Biorąc to pod uwagę, E. Staub przedstawił
własną koncepcję potrzeb podstawowych i stwierdził, że możliwość zaspokojenia
potrzeb biologicznych (pokarmu, napoju itd.) jest pochodną posiadania wiedzy
i doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa, a więc skutecznego chronienia się od
szkody ﬁzycznej i psychologicznej. Potrzeba bezpieczeństwa wymaga także skuteczności i kontroli nawet w skrajnie niepomyślnych warunkach. Do podstawowych potrzeb E. Staub zaliczył również pozytywną tożsamość, pozytywne więzi,
rozumienie rzeczywistości, niezależność, czyli autonomię, długotrwałą satysfakcję
i samotranscendencję. Szczególnie istotna wydaje się potrzeba rozumienia rzeczywistości, o której autor pisze, że: „niektóre rodzaje rozumienia rzeczywistości – na
przykład, spostrzeganie świata i ludzi, jako wrogich i niebezpiecznych w wyniku
uprzedniego doświadczenia frustracji potrzeb – utrudniają zaspokojenie potrzeb
podstawowych”50. W obliczu konieczności przeciwstawienia się zagrożeniom bezpieczeństwa istotną rolę odgrywa kultura bezpieczeństwa jednostki ludzkiej,
47

L. Witkowski, Edukacja i humanistyka nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, t. II,
Warszawa 2007, s. 360–361.
48
J. Rojek, Zawiłe drogi pacyﬁzmu, w: Pacyﬁzm czy zagłada, red. M. Szyszkowska, Warszawa
1996, s. 206–207.
49
Tamże.
50
E. Staub, Podstawowe potrzeby ludzkie, altruizm i agresja, w: Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, zebrał i oprac. A.G. Miller, Kraków 2008, s. 82.
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a zwłaszcza przejawiana przez nią sumienność, zorganizowanie, odwaga cywilna,
odporność na reagowanie lękiem lub strachem. J. Kozielecki wskazuje ponadto na
aktywną nadzieję, o której prawie się nie wspomina w podręcznikach pedagogiki,
a która jest ważnym i niezastępowalnym zasobem psychicznym, pełniącym doniosłą rolę w edukacji zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych51. W pedagogice bezpieczeństwa, w edukacji dla bezpieczeństwa i w wychowaniu dla pokoju
bardzo istotną rolę odgrywają autorytety.

Rola autorytetu w edukacji dla bezpieczeństwa
i w wychowaniu dla pokoju
Znaczenie autorytetu, to przede wszystkim jego wartość, waga i ważność w realnej rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. Wszędzie
tam, gdzie pojawiają się spory i wątpliwości co do sprawczości pedagogicznych zasad kształtowania człowieka bądź rozwiązywania złożonych kwestii społecznych,
jesteśmy skłonni powoływać się na autorytety. Powaga i społeczny, a zwłaszcza
pedagogiczny sens autorytetu sprawiają, że mimo uwidaczniających się zmian
w jego rozumieniu pozostaje on kategorią powszechnie docenianą zwłaszcza wówczas, gdy potrzebujemy uwiarygodnienia zasadności bądź prawdziwości określonego sposobu myślenia lub działania. Stwierdzenie to odnosi się do różnych obszarów życia społecznego, a zwłaszcza do nauki, edukacji, sprawowania władzy,
działalności produkcyjnej, funkcjonowania organizacji itp. Jednak wbrew dość
powszechnemu przekonaniu, że zakres treściowy pojęcia autorytetu jako kategorii
społecznej i kulturowej jest na ogół znany i uznawany w różnych środowiskach,
nawet odmiennych kulturowo, to jednak ciągle dowiadujemy się, iż wymaga on
redeﬁnicji, rewizji i rewitalizacji. Przywoływanie autorytetów, powoływanie się
na ich opinie i wiara w ich znaczenie społeczne wymaga rozróżniania kwestii posiadania autorytetu i bycia autorytetem. Socjologowie rozpatrujący związki i zależności między władzą i autorytetem twierdzą, że posiadanie autorytetu przez
władzę sprzyja dobrowolnemu podporządkowywaniu się jej przez jednostki ludzkie i grupy społeczne, bez potrzeby odwoływania się do przymusu. Jeśli brakuje
nam autorytetów, to zwykle poszukujemy ich, a niekiedy, gdy chodzi na przykład
o kwestie zdrowia, oczekujemy autorytetu, a nawet domagamy się go, co H.G. Gadamer określa świadectwem narzucania komuś czegoś52. Wiara w moc sprawczą
profesora medycyny polega na tym, że to nie ktoś inny, tylko on zapewni pomoc
cierpiącemu, gdyż z pewnością ma najlepszą wiedzę i wynikające z niej umiejętności. W tym kontekście, ale i w wielu innych, autorytet jest rozpatrywany jako
czynnik wyzwalający postawę uległości, podporządkowywania się i przejawiania
posłuszeństwa. Najbardziej znanym potwierdzeniem słuszności tego poglądu są
wyniki badań Stanleya Miligrama z Yale University, który podstawą teoretyczną
swojego eksperymentu uczynił założenie, że ludzie przejawiają skłonność do słu51
52
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chania osób, które są dla nich autorytetem. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy dochodzi do złamania własnych zasad moralnego i etycznego zachowania. Pomijając
wiele wątpliwości, głównie o charakterze etycznym, jakie pojawiły się w związku
ze sposobem przeprowadzenia eksperymentu, należy jasno stwierdzić, że występuje stała zależność między eksperymentatorem, cieszącym się autorytetem, a poziomem posłuszeństwa, jakie wykazuje osoba nakłaniana przez niego do określonych zachowań. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy współcześnie, po upływie
ponad 50 lat od eksperymentu S. Milgrama, nadal mamy do czynienia z podobnymi wskaźnikami posłuszeństwa ludzi wobec autorytetów? A może w warunkach
ponowoczesności pojawia się brak szacunku do autorytetów, a coraz więcej osób
gotowych jest przeciwstawiać się im i narzucać własną wolę? Czy istotny jest
wpływ dokonujących się cywilizacyjnych przemian, których sens odzwierciedla
społeczeństwo wiedzy, cechujące się powszechnym dostępem do mediów, a zatem
do informacji i ich kulturowego znaczenia? Niestety, w świetle wyników badań
eksperymentalnych, jakie przeprowadził w Stanach Zjednoczonych w 2006 r. Jerry
M. Burger, można stwierdzić, że nie wystąpiły znaczące różnice w stopniu posłuszeństwa osób wobec autorytetu, które brały udział w tych badaniach i w eksperymencie S. Milgrama przeprowadzonym 45 lat wcześniej53. Badani, mimo wielu
doświadczeń kulturowych, w tym udziału w ruchu obrony praw człowieka i protestach przeciwko wojnie w Wietnamie, byli jednak skłonni realizować polecenia
autorytetów. Z. Bauman, analizując wyniki badań S. Milgrama, stwierdził, że najbardziej szokujące było to, że: „gotowość do zadawania cierpień pozostaje w odwrotnej zależności od ﬁzycznej bliskości oﬁar. Trudno skrzywdzić osobę, którą dotykamy. Nieco łatwiej zadać ból komuś, kogo tylko słyszymy. Całkiem łatwo zaś
być okrutnym wobec osoby, której w ogóle nie widzimy i nie słyszymy”54. W tym
obszarze reﬂeksji sytuuje się jedna z kluczowych kategorii francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu, jaką jest przemoc symboliczna, forma miękkiej przemocy,
która dokonuje się podczas działania pedagogicznego wykorzystującego autorytet pedagogiczny i względną autonomię instancji powołanej do jego realizacji55.
W wyniku przemocy symbolicznej dochodzi do określonych selekcji szkolnych,
utrwalających podział na klasy dominujące i klasy podporządkowane. „Autorytet pedagogiczny wywiera tak silne piętno na wszystkich aspektach komunikowania pedagogicznego, że ta relacja jest często przeżywana i postrzegana zgodnie
z modelem podstawowego stosunku komunikowania pedagogicznego, to znaczy
zgodnie z relacją rodziców i dzieci, bądź ogólniej między pokoleniami”56. Jeśli
narzucany danej grupie lub klasie autorytet pedagogiczny spotyka się z akceptacją,
to wówczas siła oddziaływań pedagogicznych jest większa, a w efekcie wzmocnieniu ulega odtwarzanie struktury społecznej. Nie ma wątpliwości, że autorytety
53
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, przekł. J. Gilewicz, Poznań 2012,
s. 247.
54
Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, przekł. T. Kunz, Kraków 2009, s. 322.
55
P. Bourdieu, J-C. Passeron, Reprodukcja, przekł. E. Neyman, Warszawa 2006, s. 84–85.
56
Tamże, s. 93.
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ze względu na swoją istotę pełnią ważne społecznie i moralnie funkcje, zwłaszcza
w zapewnianiu ludziom swoistych gwarancji życia w trwałości i pewności. W warunkach ponowoczesności, gdy tylko uświadomimy sobie jej negatywne przejawy,
takie jak egoizm, rywalizacja, konﬂiktowość, brak zaufania, żądza zysku i pogoń
za pieniądzem, to nie mamy wątpliwości, że autorytety są niezbywalne. Z pewnością łatwiej jest rozwiązywać wszelkie problemy, jeśli możemy skorzystać z takiej
ważnej gwarancji słuszności i poprawności działań, jaką jest autorytet.
W podsumowaniu przedstawionych rozważań poświęconych głównie edukacji
dla bezpieczeństwa i jej niektórych związków z wychowaniem dla pokoju można sformułować pogląd, że w obliczu bardzo wielu mniej lub bardziej realnych
zagrożeń bezpieczeństwa osobistego i instytucjonalnego konieczne jest podjęcie
poszerzonych badań, których wyniki mogłyby stać się podstawą do opracowania
teoretycznych założeń pedagogiki bezpieczeństwa. Na jej podstawach możliwe
byłoby konstruowanie swoistej pedagogii praktycznego przygotowywania dzieci
i młodzieży do skutecznego przeciwstawiania się coraz to nowym zagrożeniom
bezpieczeństwa. Tym bardziej że, jak twierdził nieżyjący już przyrodnik Konrad
Lorenz, „naturalne skłonności człowieka nie są takie złe. Człowiek nie jest wcale
od urodzenia taki niedobry, a tylko nie jest dostatecznie dobry w stosunku do wymagań stawianych mu przez nowoczesne życie społeczne”57. Właśnie te wymagania i możliwości sprostania im obecnie, a także w najbliższej przyszłości, powinny
być przedmiotem badań pedagogiki bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika bezpieczeństwa,
zagrożenia, niepewność, wychowanie dla pokoju.

Abstract
This paper analyzes historical aspects of the development of education for safety in
Poland and shows its evolution against the background of postmodernism and its requirements which are becoming manifest these days. The author provides grounds for a thesis
that in the times of uncertainty and unpredictable social changes coupled with the lack of
safety children, adolescents and adults should be methodically equipped with a set of forecasted competencies enabling them to function rationally in the hardly predictable future.
Also, the author proposes that a new sub-discipline should be singled out which, following
the required research work, would become a source of academic knowledge indispensable
in educating for safety and for peace. Obviously, it would also contribute to rejecting a lingering traditional approach to issues related to safety education.
Keywords: educating for safety, safety education, risks, uncertainty, educating for
peace.
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Настоящая статья содержит анализ исторических аспектов развития воспитания
культуры безопасности в Польше и показывает ее изменения на фоне появляющихся требований постмодернизма. Автором обосновывается тезис, согласно которому
в ненадежное время, в условиях социальных перемен и их непредвиденности, что сопровождается ощущением опасности, надо планированно вооружать детей, молодеж
и взрослых некоторыми компетенциями, определенными прогнозистами, которые
делают возможным рациональное функционирование в непредвиденном будущем.
Автором предлагается также выделение отдельной субдисциплины под наименованием: «педагогика безопасности», которая, в результате проведенных исследований,
стала бы источником научных знаний, необходимых для воспитания культуры безопасности и для воспитания миролюбия. Это, безусловно, причинилось бы к отказу от
наблюдаемого традиционного подхода к вопросам воспитания безопасности.
Ключевые слова: воспитание культуры безопасности, педагогика безопасности,
угрозы, неуверенность, воспитание миролюбия.

Znaczenie pedagogiki bezpieczeństwa w wychowaniu dla pokoju

Резюме

Agnieszka Piejka

Budowanie kultury pokoju
a kształcenie ogólne

Kształtowanie kultury pokoju jako zobowiązanie edukacyjne
W obliczu wielu niebezpiecznych zjawisk, które obserwujemy we współczesnym świecie (takich jak np. rozwój przemysłu zbrojeniowego, narastanie przemocy, pojawianie się nowych, trudnych do przewidzenia form terroryzmu, łamanie
praw człowieka itp.) ważne gremia międzynarodowe, na czele z ONZ, oraz liczne
autorytety indywidualne, uznały budowanie kultury pokoju za jedno z priorytetowych zadań ludzkości na XXI w. Wbrew pokutującym wciąż opiniom, zgodnie
z którymi pokój jest wyłącznie sprawą wpływowych przywódców i decydentów
politycznych, budowanie kultury pokoju musi być dziś traktowane jako zadanie
powszechne, odnoszące się do każdego człowieka. Podkreślił to między innymi
hiszpański uczony, dyrektor generalny UNESCO w latach 1987–1999, Federico
Mayor. Stwierdził on: „Cel pokojowy jest celem długotrwałym, który zakłada
ustanowienie ścisłej więzi między pokojem, rozwojem, sprawiedliwością i demokracją: jak można nie dostrzegać, że tego rodzaju dynamika jest niemożliwa bez
rozwoju edukacji dla wszystkich, bez promowania praw człowieka, tolerancji, pluralizmu kulturowego oraz dialogu między wszystkimi podmiotami społeczeństwa?
Bez rzeczywistego zaangażowania się wszystkich na rzecz pokoju? Bez wyzwolenia energii i odruchów serca?”1.
Zacytowane słowa nie tylko wskazują na charakterystyczne dla UNESCO postrzeganie pokoju w kategoriach powszechnego zobowiązania, lecz także są wyrazem głębokiej wiary w pokojowy potencjał działań edukacyjnych. Znaczenie
edukacji jest trudne do przecenienia, jeśli świadomość powszechnych zobowiązań
w kwestii budowania i wzmacniania pokoju ma wzrastać, i jeśli chcemy, by ludzie
chcieli i potraﬁli działać na rzecz pokojowego współistnienia.
1

F. Mayor, J. Bindém, Przyszłość świata, przekł. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Warszawa 2001,
s. 468.
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Kultura pokoju, jako kategoria pojęciowa konsekwentnie upowszechniana przez
UNESCO od lat 90. ubiegłego stulecia, wyznacza bardzo szeroką perspektywę
dla reﬂeksji nad rolą edukacji w budowaniu ładu pokojowego, a jednocześnie ma
charakter trwałej, mobilizującej wartości, odwołującej się do konkretnych postaw
i zachowań ludzi. W perspektywie tej człowiek postrzegany jest jako tworzony
przez świat, ale też jako ktoś, kto przez swoją twórczość może zmieniać otoczenie
i samego siebie, w imię wartości, które wyznaje i którym chce pozostać wierny.
W reﬂeksji nad możliwościami kształtowania kultury pokoju przez edukację
dialektyczne powiązanie człowiek–świat jest szczególnie istotne. Zobowiązuje
ono do postrzegania i docenienia rangi zewnętrznych uwarunkowań, jakim podlegają ludzie, ale też – co ma zasadnicze konsekwencje dla myślenia pedagogicznego – nie pozwala na uznanie człowieka za istotę jednoznacznie i nieodwołalnie
przez nie zdeterminowaną. Człowiek może, ale nie musi się im biernie poddawać.
Może się jedynie przystosowywać, ale ma też możliwość twórczego podejścia do
otoczenia i do tego, co dzieje się w jego własnym wnętrzu. Gdy pamiętamy o dwustronnym i dialektycznym charakterze uwarunkowań w relacji człowiek–świat,
możemy przyglądać się różnego rodzaju zjawiskom i procesom, którym mniej lub
bardziej świadomie podlegają ludzie, jak też analizować je w kategoriach ludzkiego sprawstwa i odpowiedzialności. Możliwe staje się uwydatnienie współczynnika
personalistycznego, jakim jest subiektywne doświadczanie obiektywnych procesów, podmiotowe uwarunkowanie decyzji i ich zobiektywizowanych następstw,
interakcja makro- i mikroświata2.
Są to założenia podstawowe, by o urzeczywistnianiu idei kultury pokoju można było myśleć bez pewności, ale z umotywowaną nadzieją, która jest w moim
przekonaniu niezbędna we wszelkich działaniach edukacyjnych i która nadaje im
sens.
W niniejszych rozważaniach koncentruję się właśnie na zagadnieniach związanych bezpośrednio z postawami i działaniami jednostek. Tym samym na kulturę pokoju patrzę przede wszystkim jako na „kulturę w ludziach”. Zakładam, że edukacja
może mieć swój realny i istotny wkład w tworzenie ładu pokojowego na świecie,
ale że może to czynić pośrednio, oddolnie, oddziałując na świadomość, postawy
i działania konkretnych jednostek. Przekonaniu temu dała wyraz Maria Montessori, jedna z pionierek wychowania dla pokoju, podczas VI Międzynarodowego
Kongresu Montessoriańskiego w Kopenhadze (1937 r.). W referacie Wychowujcie
dla pokoju. Dlaczego dziś wychowanie może mieć wpływ na świat? podkreśliła:
„Dlaczego, jeżeli ktoś ogłasza konieczność zabijania, wszyscy idą za nim? Dlaczego można nadal mówić o bohaterstwie, tak jak się je rozumiało w przeszłości, bez
zmiany tej koncepcji? Odpowiadamy: nastąpił wielki skok w rozwoju zewnętrznym, a nie nastąpił żaden postęp ludzkości na poziomie wewnętrznym. Człowiek
nie rozumie wcale problemów: nic nie zostało zrobione dla rozwoju duchowego.
(…) Prawdziwym i podstawowym problemem jest uzdrowienie ludzkości i kie2

I. Wojnar, Poetyka własnego życia, w: Humanistyczne przesłanki niepokoju, Warszawa 2016,
s. 182.
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rowanie rozwojem indywidualnym (…) Człowiek, który zdobył wszystkie środki
materialne, musi zdobyć i docenić moc, potęgę w sobie, musi posiąść siebie samego i władać swoim czasem. Żeby to osiągnąć, konieczne jest dowartościowanie
jego osobowości, by doświadczył swej mocy, by nauczyć go widzieć świat w jego
prawdziwej wielkości; trzeba mu poszerzyć horyzonty i umożliwić mu kontakt
z osobowościami innych bliźnich”3.
To właśnie Maria Montessori uznała wychowanie za niezbędną, codzienną, oddolną pracę na rzecz pokoju, niedocenianą w wystarczającym stopniu, a równie
istotną, jak działania polityków4. Pokój – zaznaczała – jest wpisany w sam proces
ewolucyjny życia, a edukacja powinna tworzyć dogodne warunki ku temu, by człowiek mógł się go uczyć5.
Podążając za tymi przesłankami, należy podkreślić, że trudno byłoby uznać
wychowanie dla pokoju za proces, który może się zakończyć w jednym, z góry
określonym momencie. Wyklucza to już sama idea pokoju, postrzeganego nie jako
stan, ale jako wieloaspektowy, złożony proces, podlegający licznym uwarunkowaniom i zmianom6.
Zasadnicze jest pytanie o to, na jakich kwestiach powinna się koncentrować
edukacja, abyśmy mogli powiedzieć, że tworzy ona „dogodne warunki” dla kształtowania kultury pokoju. Wprawdzie deﬁnicja kultury pokoju, którą w 1995 r. zaproponowało UNESCO, ukierunkowuje działania człowieka na konkretne wartości7, jednak urzeczywistnianie ich w praktyce codziennego życia wymaga od
każdego samodzielnych interpretacji, decyzji i działań. Wartości wyznaczające
istotę i sens kultury pokoju mogą służyć jedynie jako drogowskazy w poszukiwaniu dróg międzyludzkiego porozumienia. Drogowskazy nie tyle zwalniające,
ile wręcz obligujące do ponawiania pytań o ich sens i do wysiłków w etycznym
samodoskonaleniu.
Aby jednostka mogła w swoim życiu realizować ideę kultury pokoju, niezbędne
są więc określone predyspozycje, takie jak umiejętność krytycznego i alternatywnego myślenia, wyobraźnia i empatia, umiejętność prowadzenia logicznej reﬂeksji
rozumowej, tendencja do działań twórczych, poczucie sprawstwa i gotowość do
działania. Predyspozycje te same w sobie nie stanowią jeszcze o kulturze pokoju
3

M. Montessori, Wychowujcie dla pokoju. Dlaczego dziś wychowanie może mieć wpływ na
świat?, przekł. B. Surma, w: Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, red. B. Surma,
Łódź–Kraków 2009, s. 163, 165.
4
Taż, L’ éducation et la paix, Desclée de Brouver, Paris 1996, s. 32–34.
5
P. Trabalzini, Domy Dziecięce – wolność i pokój jako cel wychowania, w: Pedagogika Marii
Montessori w Polsce i na świecie, red. B. Surma, Łódź–Kraków 2009, s. 171.
6
J. Galtung, Peace: Research – Education – Action. Essays In Peace Research, vol. 1, Copenhagen 1975; J.P. Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, New
York 1997.
7
Deﬁnicja ta jest następująca: „kultura współżycia i dzielenia się z Innym, oparta na zasadach
wolności, sprawiedliwości i demokracji, tolerancji i solidarności; kultura, która odrzuca przemoc,
dąży do zapobiegania konﬂiktom u ich źródeł oraz rozwiązywania problemów przez dialog i negocjacje; kultura, która zapewnia wszystkim pełnię praw i możliwość pełnego uczestnictwa w endogennym rozwoju społeczeństwa”, F. Mayor, J. Bindém, Przyszłość świata…, s. 468.
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w człowieku, umożliwiają jednak rozpoznawanie wyzwań, jakie pojawiają się w ciągu całego jego życia i samodzielne, odważne odczytywanie sensu postaw i działań
pokojowych w odniesieniu do każdej konkretnej, doświadczanej sytuacji. Wiąże
się z tym konieczność wychodzenia poza obszar indywidualnego bezpieczeństwa
i komfortu, przyjęcie ryzyka i wątpliwości oraz świadomość nieustannej osobistej
odpowiedzialności. Zmiana, ruch, jako wpisane w samą istotę życia, uniemożliwiają
zatrzymanie się w tych indywidualnych wysiłkach. Dowartościowanie wewnętrznych procesów, jakie zachodzą w jednostce – jej myślenia, odczuwania i wyobraźni,
twórczego podejścia i poczucia odpowiedzialności, jest sprawą absolutnie podstawową, gdy mówimy o apelu wartości, także tych związanych z kulturą pokoju.
W dalszej części moich rozważań opiszę najważniejsze w moim przekonaniu
predyspozycje, które są niezbędne każdemu człowiekowi we wprowadzaniu w życie idei kultury pokoju. Z pewnością nie stanowią one listy zamkniętej, jednak
po przestudiowaniu wielu różnorodnych publikacji dotyczących wychowania dla
pokoju uznaję je za absolutnie kluczowe w omawianym kontekście problemowym.
Jednocześnie mam nadzieję, że będzie to lista inspirująca pedagogów do jej poszerzania i modyﬁkowania. Jako odpowiedzialni za przyszłość kolejnych pokoleń jesteśmy bowiem zobowiązani zarówno do pogłębionego i szerokiego namysłu nad
możliwościami budowania kultury pokoju, jak i do działań w tym zakresie.

Predyspozycje niezbędne w budowaniu kultury pokoju

· Myślenie krytyczne i alternatywne
Umiejętność krytycznego myślenia o sobie i o świecie ma zasadnicze znaczenie dla każdego, kto chce aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu kultury pokoju. To
myślenie dynamiczne, przeciwstawiające się schematom, pozwalające wychwytywać niejednoznaczności. Potrzebujemy go w wielu sytuacjach, jednak znaczenia szczególnego nabiera w czasach, gdy człowiek „bombardowany” jest każdego
dnia milionem bodźców i wydarzeń. Krytyczne myślenie staje się niezbędne, by
wszystkie te informacje można było selekcjonować i przekładać na ważną i użyteczną wiedzę. Potrzebne jest także po to, by można było dostrzegać możliwości
dokonywania autonomicznych wyborów w poczuciu odpowiedzialności za siebie
i innych. Stanowi ono także podstawę przewidywania, antycypowania, które – jak
podkreślają badacze – jest dziś nie tylko możliwością, ale także wyrazem poczucia
odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń.
Twórca Klubu Rzymskiego, Aurelio Peccei, nadał jednej ze swoich książek tytuł Przyszłość jest w naszych rękach8. Pisząc o kurczeniu, zmniejszaniu się świata
ze względu na sieć wzajemnych zależności i powiązań, określił przyszłość mianem „najważniejszego i najtrudniejszego spośród ludzkich wynalazków”9, za który
odpowiedzialni jesteśmy wszyscy: „Przyszłość, która nas dotyczy, przyszłość, na
którą mogą liczyć czy też której mogą się lękać pokolenia żyjące i te, które bezpo8
9
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średnio po nich nadejdą, będzie na pewno efektem wyborów dokonanych przez człowieka. (…) Mówiąc dokładniej, będzie zależeć od tego, co będą robić dzień po dniu
miliardy mieszkańców naszej planety i w jaki sposób to będą czynić. Jeśli okaże się
produktem ich nieporządku, walk czy też ich małości, będzie to przyszłość żałosna,
w świecie nienadającym się do życia. Jeśli natomiast będzie to odpowiedzialne, rezultat ich wysiłków, by działać lepiej niż to ma miejsce w chwili obecnej, może stać
się przyszłością godną naszego ludzkiego gatunku w świecie, w którym my sami,
nasze dzieci i wnuki będą mogły żyć, pracować i kochać w pokoju”10.
Książka A. Peccei jest symboliczna dla specyﬁcznego trendu myślenia o przyszłości w kategoriach rozwoju ludzkości i w kontekście wspólnej, moralnej odpowiedzialności. Nurt takich studiów i badań rozwija się do dzisiaj11. Warto zaznaczyć, że ich istotę oddaje przede wszystkim nazwa angielska: futures studies,
akcentująca różnorodność możliwych scenariuszy przyszłości (możliwych alternatyw) w zależności od podejmowanych decyzji i działań. W badaniach tych chodzi
nie tylko o przewidywanie i prognozowanie, lecz także o opracowywanie tzw. willed futures – świadomie zaplanowanych zmian. Obok potencjalnych zabezpieczeń
politycznych i gospodarczych podkreśla się także znaczenie kształtowania świadomości społecznej w kierunku poczucia odpowiedzialności i sprawczości każdego
człowieka12.
W 1997 r. UNESCO przyjęło Deklarację w sprawie odpowiedzialności obecnych pokoleń wobec przyszłych generacji13. Uwypuklono w niej cztery kontrakty – społeczny, ekologiczny, kulturowy i etyczny – mające za zadanie obligować
państwa członkowskie do inwestowania w edukację, naukę, kulturę i ochronę środowiska oraz świadomego łączenia tych inwestycji z ochroną i tworzeniem lepszej
przyszłości. Propagowana przez ostatnie lata przez UNESCO Dekada Edukacji dla
Zrównoważonego Rozwoju (2005–2014) wyraźnie odwoływała się do tego zobowiązania. „Zrównoważony rozwój” (Sustainable Development/Le Developpement
Durable) zdeﬁniowano bowiem jako „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych
samych dążeń następnym pokoleniom”14, a za jeden z najważniejszych celów
edukacyjnych uznano promowanie zrównoważonych zachowań, rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia, pozwalającego na znalezienie rozwiązań problemów uniemożliwiających trwały rozwój15.
10

Tamże, s. 30.
Początki tak ukierunkowanych badań należy wiązać z nazwiskami T. de Chardina, G. Pichta,
D. Gabora, J. Galtunga, R. Jungka czy H. Kahna. W Polsce tradycje takiego myślenia kontynuowane
są m.in. przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN oraz przez istniejący przy
Collegium Civitas Ośrodek Badań nad Przyszłością.
12
J. Kondziela, Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie, Warszawa 1974, s. 140–142.
13
Rezolucja 0.12 w sprawie strategii średnioterminowej na lata 1996–2001, przyjęta na 18. Sesji
Plenarnej Konferencji Generalnej UNESCO.
14
UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, http://www.unesco.pl/edukacja/
dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ [dostęp: 5.10.2016].
15
Tamże.
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Inicjatywy UNESCO to przejaw „etyki zorientowanej na przyszłość”, przeciwstawiającej się doraźności i bierności, których cenę ludzkość płaciła już zbyt często
w postaci wojen i konﬂiktów16.
W perspektywie budowania kultury pokoju rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego i alternatywnego ma więc znaczenie zasadnicze. Podkreślili
to autorzy znanego raportu Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, określającego
najbardziej priorytetowe zadania edukacyjne w skali całego świata. Czytamy
w nim: „Praca nauczyciela nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji
ani nawet wiadomości, lecz na podawaniu w formie problemowej, w powiązaniu z kontekstem i na ukazywaniu problemów w taki sposób, aby uczeń
mógł dostrzec związek między ich rozwiązaniem a szerszymi kwestiami. (…)
Ponadto we współczesnych społeczeństwach coraz częściej nauczyciele muszą
przyczyniać się do kształtowania sądów i poczucia odpowiedzialności indywidualnej, jeśli chcemy, aby później uczniowie byli w stanie antycypować zmiany i dostosowywać się do nich, nie przestając uczyć się przez całe życie. To
właśnie praca i dialog z nauczycielem przyczyniają się do rozwijania u ucznia
zmysłu krytycyzmu”17.
Stymulowanie krytycznego myślenia wychowanków jest więc dziś postrzegane jako jedno z najważniejszych zadań wszystkich nauczycieli. Wypełnianie go
czyni nauczycieli „promotorami zmian, orędownikami wzajemnego zrozumienia
i tolerancji”18, a jednocześnie wiąże się z wielką odpowiedzialnością za „charakter
i ducha nowego pokolenia”19.
• Wyobraźnia i empatia
W różnorodnych publikacjach podejmujących zagadnienie kultury pokoju
eksponowana jest rola empatii i wyobraźni. Wynika to z założenia, że budowanie
pokoju nie jest wyłącznie kwestią wiedzy i racjonalnych działań, które z tej wiedzy wynikają. Idea kultury pokoju koncentruje się przede wszystkim na jakości
stosunków międzyludzkich, a te wymagają wrażliwości i otwartości uczuciowej.
Dlatego też umiejętność patrzenia na drugiego człowieka z empatią, życzliwością
i serdecznością uznaje się za podstawę poszukiwania dróg porozumienia z innymi;
mówiąc inaczej: za jeden z psychologicznych fundamentów kultury pokoju.
Amerykański ekonomista i politolog Jeremy Rifkin podkreśla zasadnicze znaczenie empatii dla kierunku rozwoju ludzkości i apeluje o zwrot w kierunku „cywilizacji empatycznej” (emphatic civilization). Podkreśla on: „Coraz liczniejsze dowody naukowe na to, że jesteśmy zasadniczo empatycznym gatunkiem, mają głębokie i dalekosiężne konsekwencje dla społeczeństwa i mogą przesądzić o naszym
losie jako gatunku. Potrzebujemy dzisiaj ni mniej, ni więcej jak tylko przeskoku do
16

F. Mayor, Przyszłość świata…, s. 489–491.
J. Delors, Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji
do Spraw Edukacji dla XXI wieku, przekł. W. Rabczuk, Warszawa 1998, s. 15.
18
Tamże, s. 147–148.
19
Tamże.
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globalnej świadomości empatycznej, i to w czasie krótszym niż jedno pokolenie,
jeżeli mamy wskrzesić globalną gospodarkę i zrewitalizować biosferę”20.
Na silny związek między wyobraźnią i empatią a budowaniem obywatelskich
postaw propokojowych wskazuje także amerykańska ﬁlozof i etyk, Martha C. Nussbaum. Powołując się na tradycje starożytne, podkreśla ona: „Jak powiedział 2500 lat
temu Heraklit: «Uczenie się wielu rzeczy nie przynosi jeszcze zrozumienia». Marek Aureliusz twierdził, że aby stać się obywatelem świata, nie wystarczy po prostu
gromadzić wiedzę. Trzeba jeszcze kształtować w sobie zdolność do empatycznej
wyobraźni, umożliwiającej rozumienie intencji i wyborów ludzi odmiennych od
nas samych. Nie należy postrzegać ich jako złowrogich obcych, lecz jako ludzi podzielających liczne z naszych problemów i możliwości. Różnice odnoszące się do
religii, płci, rasy, klasy społecznej czy narodowości utrudniają to rozumienie, gdyż
wyznaczają nie tylko praktyczną stronę ludzkich wyborów, lecz także kształtują ich
«wnętrza», pragnienia, myśli oraz sposoby postrzegania rzeczywistości”21.
M. Nussbaum akcentuje ważną rolę sztuki w rozwijaniu empatii i wyobraźni,
wskazując na potencjał związany z jej różnymi dziedzinami: muzyką, tańcem, malarstwem, rzeźbą, architekturą. Jednak szczególne znaczenie edukacyjne ma – zdaniem amerykańskiej ﬁlozof – literatura, ze względu na zdolność do przedstawiania ludzkich problemów, zarówno tych istniejących realnie, jak i tych, które mogą
mieć miejsce22. Pozwala ona spojrzeć na życie innych z empatycznym zrozumieniem i zaangażowaniem. Sprzyja podejmowaniu reﬂeksji nad sytuacją ludzi odmiennych od nas. Umożliwia też reﬂeksję natury moralnej, otwierając czytelnika
na bardzo różnorodne, subtelne aspekty ludzkich historii; tego, jaki człowiek jest
i tego, jaki być powinien. Tego rodzaju reﬂeksja jest bardzo istotna w podejmowaniu wysiłku rozumienia czynów i postaw innych ludzi, postawionych przez los
w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Może też czynić głębszym i bardziej
wielowymiarowym namysł nad własną moralnością.
Rozwijanie empatii i wyobraźni jest bardzo istotne w kontekście aktywności na
rzecz kultury pokoju, gdyż każda kolejna sytuacja, w obliczu której stajemy, wymaga od nas nowej interpretacji i nowych pytań o istotę działań na rzecz pokoju.
Co to znaczy: być tolerancyjnym tu i teraz? Co znaczy obdarzyć szacunkiem tego
konkretnego człowieka, w obliczu którego tu i teraz stoję? Udzielić mu konkretnej
pomocy? Wysłuchać? Okazać wsparcie? A może zostawić w spokoju lub jeszcze
coś zupełnie innego? Co oznacza: dojść z nim do porozumienia? W imię jakich
wartości, jakich priorytetów? Z takimi pytaniami musimy mierzyć się przez całe
życie, wciąż od nowa. W obliczu tej konieczności rolę antycypującej i empatycznej wyobraźni trudno przecenić.
Znaczenie wyobraźni w tworzeniu postaw i rozwiązań pokojowych podkreśla
także John Paul Lederach w książce The Moral Imagination: The Art and Soul
20

Cyt. za: S. Pinker, Zmierzch przemocy, przekł. T. Bieroń, Poznań 2015, s. 728.
M.C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przekł. A. Męczkowska, Wrocław 2008, s. 96.
22
Tamże, s. 97.
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of Building Peace23. Twierdzi on, że dogłębne zrozumienie zarówno istoty konﬂiktów, jak i sposobów ich przezwyciężania wymaga czegoś więcej niż tylko intelektualnego poznania. Niezbędne w takich przypadkach jest także zaangażowanie
„wyobraźni moralnej”, bazującej na intuicji i emocjach. Dopiero taki złożony proces umożliwia dostrzeżenie czegoś więcej niż tylko poszczególnych, cząstkowych
elementów składających się na analizowane zjawisko i uchwycenie go jako całości, dotknięcie jego istoty i sensu. Największą słabością podejmowanych wysiłków na rzecz budowania pokoju stanowi, zdaniem Lederacha, właśnie brak autentycznego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności, które wyzwolić może
tylko wyobraźnia, a nie intelektualna, chłodna i zdystansowana analiza. Nie bez
powodu więc określa on wyobraźnię moralną jako istotną zdolność do rozpoznawania punktów zwrotnych i możliwości związanych (także) z przezwyciężaniem
konﬂiktów i budowaniem bardziej pokojowej przyszłości. Jako szczególnie cenna
droga w budowaniu pokoju otwiera ona człowieka na przełamywanie schematów
i podejmowanie ryzyka. Jej efektem są twórcze działania, których skutków nie
jesteśmy wprawdzie zdolni do końca przewidzieć, ale które tworzą nowe, niewykorzystywane dotąd szanse na przezwyciężanie przemocy.
Taka antycypująca, ujmująca większe całości i skoncentrowana na alternatywnych w stosunku do dominujących rozwiązaniach wyobraźnia jest więc predyspozycją szczególnie potrzebną współczesnemu człowiekowi. Dodaje odwagi, pobudza kreatywność, umożliwia zaangażowanie. Otwiera na to, co nowe we wciąż
zmieniającym się świecie. Dzięki niej jednostka może się poczuć jak artysta zaangażowany w proces wprowadzania w życie konstruktywnych zmian społecznych;
artysta traktujący przeszłość jako istotny punkt odniesienia w kreatywnym myśleniu o przyszłości; odczuwający głęboki związek z rzeczywistością, w której żyje;
myślący innowacyjnie i nieschematycznie o możliwościach zmian.
• Umiejętność prowadzenia logicznej reﬂeksji rozumowej
Zaakcentowanie znaczenia uczuć, a zwłaszcza empatii, w budowaniu kultury pokoju, nie może jednak oznaczać przecenienia ich. Jednym z autorów, którzy zwracają uwagę na ten problem, jest amerykański psycholog Steven Pinker. W głośnej,
skłaniającej do reﬂeksji książce Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury24
przytacza on liczne badania nad empatią i stwierdza, że może ona stanowić źródło
autentycznego altruizmu i pragnienia, by ulżyć drugiemu człowiekowi w cierpieniu.
Jednak odnosząc się do zacytowanego apelu Rifkina o budowanie „cywilizacji empatycznej”, podkreśla, iż powinniśmy pamiętać o „ciemnej stronie” empatii. Może
ona prowadzić do krzywdzenia innych, np. w sytuacjach, gdy zderza się z zasadą
sprawiedliwości. Zdarzają się przecież przypadki, kiedy to empatyzowanie z jedną
osobą może powodować faworyzowanie jej kosztem praw i godnego traktowania
innych, pozostających dla nas anonimowymi czy bezimiennymi.
23
24

40
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Powinniśmy więc pamiętać, że empatia ma ograniczony zasięg. Nie stanowi
odruchu, dzięki któremu „współczujemy każdemu, na kim spocznie nasz wzrok.
Może być włączona, wyłączona albo przestawiona na wsteczny bieg w zależności od tego, jak interpretujemy naszą relację z daną osobą”. Dlatego podkreślając
jej znaczenie w budowaniu pokojowych relacji międzyludzkich, należy zaznaczyć, iż nie jest ona w tym kontekście wszystkim, czego potrzebujemy. Pinker
jest przekonany, że niezbędna jest tu także zdolność do „abstrakcyjnej argumentacji moralnej”25, logicznej i racjonalnej, pozwalającej na zdystansowany od uczuć
namysł i podejmowanie moralnych wyborów. Umiejętność ta poszerza perspektywę postrzegania naszych powiązań z innymi ludźmi i żywymi istotami oraz tego,
co jesteśmy w stanie zrobić dla „ogółu”, który trudno objąć empatią. By uwydatnić
„pacyﬁkujące efekty” działania naszego rozumu, Pinker przywołuje słowa Adama
Smitha, który stwierdził: „To nie delikatny przymiot poczucia ludzkości, nie słaba
iskierka życzliwości, którą Natura rozjaśniła serce ludzkie, mają moc przeciwstawienia się najsilniejszym impulsom samolubstwa. Silniejszy przymiot, mocniejszy
bodziec występuje w takich okazjach. Jest to rozum, zasada, sumienie (…). To on
właśnie w momencie, gdy zamierzamy zrobić coś, co może zaszkodzić szczęściu
innych ludzi, woła nas głosem zdolnym zaskoczyć najbardziej aroganckie namiętności. (…) On ukazuje nam słuszność wielkoduszności i szpetność niesprawiedliwości, słuszność rezygnacji z największej korzyści własnej dla jeszcze większych
korzyści innych ludzi i szpetność uczynienia najmniejszej szkody innemu człowiekowi, aby uzyskać największą korzyść dla siebie”26.
Odczuwanie i myślenie, empatia i argumentacja odwołująca się do rozumu są
więc w perspektywie szukania dróg ludzkiego porozumienia dwiema niezbędnymi
siłami. Obie powinny być rozwijane przez edukację, aby w sytuacjach, które tego
wymagają, inni nie byli nam obojętni, abyśmy byli zdolni do życzliwych postaw
i altruistycznych działań. Kwame Antony Appiah, powołując się na argumenty
przytoczone przez Smitha, stwierdził: „tym, czego nam potrzeba, jest umiejętność
robienia użytku z rozumu, a nie tylko wybuchy uczucia”27. Stwierdzenie to wydaje
się szczególnie zasadne w kontekście sytuacji konﬂiktowych, trudnych, kiedy to
odwoływanie się wyłącznie do uczuć może nas wręcz odwodzić od podejmowania
negocjacji i dialogu i skłaniać do agresji.
• Postawa twórcza
Obok myślenia krytycznego i alternatywnego, wyobraźni i empatii oraz umiejętności prowadzenia logicznej, racjonalnej reﬂeksji także postawę twórczą należy
w moim przekonaniu uznać za kluczową w budowaniu kultury pokoju.
Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że po bardzo długim okresie w dziejach
ludzkości, gdy to twórcze możliwości przypisywano wyłącznie Bogu, a następnie
25

Tamże, s. 752.
Tamże, s. 848–849.
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K.A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych, przekł. J. Klimczyk, Warszawa 2008,
s. 198–199.
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także utalentowanym artystom, na przełomie XIX i XX stulecia zaczęto podkreślać, że twórcą może być każdy człowiek. Począwszy od ruchu Nowego Wychowania, dwudziestowieczna reﬂeksja pedagogiczna promuje to szerokie rozumienie
twórczości. Koncentruje się na samym akcie tworzenia, a także na wewnętrznych
i zewnętrznych siłach, które motywują człowieka do twórczej aktywności. Kształtowanie postawy twórczej i stymulowanie twórczej aktywności do dziś uznawane
jest za jedno z najważniejszych postulatów edukacyjnych, przy czym chodzi nie
tylko o wzrost umiejętności artystycznych, ale też o szeroko pojmowany, wieloaspektowy rozwój jednostki i o jakość jej życia w świecie. Konsekwencją takiego
podejścia jest uznanie twórczości za jeden z „warunków dla pokoju”.
Jako pierwszy określił ją w ten sposób Herbert Read – angielski teoretyk sztuki,
poeta i eseista. Stwierdził on: „Człowiek jest przede wszystkim tym, który tworzy.
Twórczość jest psychologicznym zaprzeczeniem niszczenia. Dzieci są szczęśliwe,
gdy mogą coś stworzyć i tak długo, jak nie zepsuje ich środowisko, tworzą rzeczy
piękne. Dzieło sztuki nie jest tylko ozdobą: jest wyrazem jednego z najgłębszych
instynktów człowieka, instynktu, który go kieruje do rozszerzenia zakresu swego
zmysłowego spostrzegania. Instynkt ten decyduje o rozwoju zmysłów w okresie
dzieciństwa i jeśli zostaje przedłużony na okres życia dorosłego, zwykle motywuje
ludzi do przedkładania działań konstruktywnych ponad działania niszczące”28.
Kategoria twórczości odniesiona została do wszystkich ludzi, do ich naturalnych, psychologicznie uwarunkowanych zdolności. Jako droga do wewnętrznej
harmonii i spełnienia powinna być rozwijana w procesie wychowania już od wczesnego dzieciństwa29.
H. Read nie tylko wyeksponował naturalny, instynktowny charakter twórczości;
wskazał też na rolę, jaką odgrywa ona w przezwyciężaniu przez człowieka pragnienia destrukcji. Postrzegał twórczość jako drogę ku aktywizacji tych wszystkich sił
człowieka, które przekładają się na wewnętrzny pokój. Natomiast „pokój w człowieku”, „w ludziach” należy w jego przekonaniu traktować jako jeden z niezbędnych
warunków dla pokoju w skali szerszej – narodowej, państwowej i światowej30.
Problematykę rozwijania postaw i aktywności twórczej Read podjął w książce
Wychowanie przez sztukę31. Była ona efektem jego głębokich, wewnętrznych niepokojów zapoczątkowanych przez I wojnę światową i spotęgowanych przez następną, mającą swój początek w 1939 r. W ostatnim rozdziale, pisanym w czerwcu
1942 r., autor stwierdził, że najważniejszym celem, jaki mu przyświecał, było „pokazanie roli wrażliwości w epoce, która w praktyce stosuje okrucieństwa, a w teorii głosi ideały”32.
Poszukując dróg zapobiegania nie tylko wojnom, ale także wszelkim innym
przejawom destrukcyjnych i agresywnych tendencji w człowieku, Read propono28
29
30
31
32
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wał wychowanie przez sztukę. Jako proces długofalowy i powszechny daje ono
gwarancję „demokratycznej rewolucji”, uwalniającej ludzkość od przemocy. Dzięki oddziaływaniom wychowawczym mogą się bowiem dokonywać trwałe zmiany
w myśleniu, a pożyteczne przekonania nabierają siły nieuświadomionej tradycji33.
Wychowanie przez sztukę jest, jak zaznacza Read, „nie tylko wychowaniem dla
pokoju w ogólnym rozumieniu tego słowa, ale bardziej dokładnie jest ono zapobieganiem takim chorobom epidemicznym, jak nuda, obojętność, czyli takim stanom
psychicznym, które powodują u młodzieży skłonność do przestępstwa i zbrodni.
Zbrodnia i wojna są dwoma określeniami tego samego stanu, który zwie się alienacją”34.
Rola twórczej aktywności w budowaniu pokoju wynika nie tylko z uruchamiania tych sił w jednostce, które przeciwstawiają się jej tendencjom do destrukcji.
W swoich rozważaniach Read przywołuje myśl Martina Bubera, podkreślającego
konieczność łączenia działań sprzyjających twórczości z budowaniem wspólnoty.
Opisywana przez Bubera potrzeba łączności z innymi ludźmi jest przejawem jednego z ludzkich popędów, który domaga się odpowiedzi. Podstawowe, „budzące
ducha” wzruszenia i wrażenia to te, które człowiek przeżywa właśnie w relacjach
z innymi: „Dziecko, leżąc z przymkniętymi oczyma, czeka niecierpliwie na rozmowę z matką; jego tęsknota wypływa z czegoś innego niż z pragnienia posiadania drugiej istoty ludzkiej czy dominowania nad nią; jest także czymś innym niż
życzenie przywłaszczenia sobie czegoś; w obliczu milczącej nocy, panującej za
oknem i grożącej wtargnięciem do wnętrza, jest to pragnienie doznania uczucia
wspólnoty” – pisał Buber35.
Wychowanie koncentrujące się na stymulowaniu twórczej aktywności jednostki, lecz pomijające ten jeden z najważniejszych ludzkich instynktów, może powodować „nowe, najboleśniejsze osamotnienie człowieka”, który przede wszystkim
pragnie poczuć się towarzyszem, przyjacielem, osobą ważną dla innych36.
Powyższe przykłady pozwalają spojrzeć na aktywność twórczą jako na wyzwalającą w jednostce jej najlepszy potencjał, ukierunkowujący ją na budowanie,
a nie na niszczenie, prowadzący do innowacyjności, kooperacji i otwierania się na
innych. W tej perspektywie twórczość ukazywana jest jako jedna z dróg do budowania lepszego świata, w którym pokojowe współistnienie ludzi stanowi jedną
z najważniejszych wartości.
• Poczucie sprawstwa i gotowość do działania
Poczucie sprawstwa i gotowość do działania zakorzenione są w postrzeganiu
siebie jako podmiotu. Być podmiotem to wiedzieć, że można działać, chcieć działać i podejmować działania w praktyce, czyli „potencjalnie i realnie dysponować
33
34
35
36

Tamże, s. 345.
Tamże, s. 7.
H. Read, Wychowanie przez sztukę…, s. 322–323.
Tamże.
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sobą”37. W kontekście kształtowania kultury pokoju rozwijanie podmiotowego stosunku do samego siebie jest więc jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych.
Szczególne znaczenie w kształtowaniu się podmiotowego stosunku do samego
siebie ma dzieciństwo, będące fundamentem dla przyszłych postaw i zachowań
człowieka. Wzrastając w świadomości własnych potrzeb i praw, doświadczając
miłości i ucząc się odpowiedzialności za siebie i innych, dziecko rozwija w sobie
szczególny rodzaj wrażliwości i umiejętności, które są niezbędne dla deﬁniowania
siebie jako aktywnego i sprawczego podmiotu w relacjach z otoczeniem. Maria
Montessori, jedna z pionierek wychowania dla pokoju, podkreślała, że kształtowanie się takiej postawy jest utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe w sytuacjach,
kiedy wychowanie ma cechy „wojny dorosłych z dziećmi”, wojny „bez zawieszenia broni, w którą dziecko wkracza podczas swych narodzin i która mu towarzyszy
podczas całego rozwoju. To konﬂikt między dorosłym a dzieckiem, między silniejszym a słabszym. (…) W dziecku, które stało się dorosłe na zawsze pozostają
oznaki osławionego pokoju po wojnie, który z jednej strony oznacza zniszczenie,
z drugiej bolesne przystosowanie”38.
Nie tylko M. Montessori przestrzegała przed groźnymi skutkami tej wojny. Czyniło to także wielu innych pedagogów, którym bliski był nowy, ukształtowany na
początku XX w. obraz dziecka jako „nadziei ludzkości”. Szczególnie mocno głos
ten zabrzmiał po 1945 r., kiedy to wychowanie autorytarne, przesycone manipulacjami i przemocą wobec dzieci, uznano za jedno z psychologicznych uwarunkowań
wojny39. Wyrastająca z takiego przeświadczenia „pedagogika pokoju” akcentowała
konieczność poszanowania praw dziecka, jego autonomii i podmiotowości.
Podmiotowe postrzeganie siebie jest niezbędne człowiekowi w ciągu całego
życia, aby był on zdolny do podejmowania trudu rozwoju i na miarę swoich możliwości budował pokój w sobie oraz w relacjach z otoczeniem.
Rozwijanie postaw podmiotowych jest szczególnie istotne w odniesieniu do tych
jednostek i całych grup społecznych, które z różnych przyczyn (np. inwalidztwa,
odmienności kulturowej, płci, ubóstwa, braku wykształcenia itp.) doświadczają przemocy bezpośredniej i strukturalnej; są marginalizowane czy wręcz wykluczane z życia społecznego. Sytuacja ta bardzo często przekłada się na poczucie wyizolowania
i uprzedmiotowienia, na brak wiary w możliwość kształtowania własnego losu i – do
czego wprost odwołuje nas deﬁnicja kultury pokoju – na brak możliwości uczestniczenia w „endogennym rozwoju społeczeństwa”. Emancypacja grup marginalizowanych i wykluczanych jest więc podstawą nabywania przez nie podmiotowości
i rozpoznawania własnych praw, przełamywania bierności, frustracji i agresji.
Kwestię tę bardzo mocno podkreślał brazylijski ﬁlozof, pedagog i działacz
oświatowy, Paulo Freire. Żywił on przekonanie, że człowiek powinien nie tylko
37
M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk 2006, s. 112.
38
H.K. Berg, Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne
pytania pedagogiczne, przekł. K. Zimmerer, Kielce 2007, s. 182.
39
T.W. Adorno, Wychowanie po Oświęcimiu, „Znak” 1978, nr 285.

44

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

Budowanie kultury pokoju a kształcenie ogólne

być w świecie, lecz także rozumieć go i aktywnie budować swoją z nim relację40.
Postulując, by było to możliwe w znaczeniu powszechnym, a nie tylko w odniesieniu do niewielkiej grupy ludzi najlepiej wykształconych, Freire wskazywał na
ważne zadania edukacyjne w tym zakresie. Edukację postrzegał jako narzędzie
uświadamiania i wyzwalania jednostek i całych grup, a także jako drogę do istotnych przemian społecznych41. Gdy zostają nią objęci przedstawiciele grup marginalizowanych, wykluczanych czy opresjonowanych, można mówić o zwalczaniu
przemocy na drodze edukacji.
Istotą edukacji powinno być przede wszystkim pobudzanie jednostki do budowania samowiedzy i do samorozwoju. Za sprawą edukacji wzrastać powinna krytyczna świadomość człowieka, umożliwiająca mu rozpoznawanie własnych ograniczeń i możliwości oraz doświadczanie siebie jako podmiotu. Za sprawą edukacyjnie stymulowanego samorozwoju i wzrastającej krytycznej świadomości ludzie
mają szansę stawać się coraz mniej podatni na manipulację, różne formy przymusu
i przemocy. Wpływając na poczucie jednostkowej podmiotowości i tworząc podstawy dla zmian w organizacji społecznej, edukacja staje się „edukacją wyzwalającą”, eksponującą szansę uwalniania się od przemocy oraz ukazującą możliwości
myślenia i działania w kategoriach alternatywy, zmiany.
Trzeba jednak podkreślić, że w perspektywie kształtowania kultury pokoju zagadnienie emancypacji jednostek na drodze edukacji musi być postrzegane szerzej
niż tylko w kontekście jednostek i grup marginalizowanych czy też wykluczanych.
Jeżeli bowiem przez emancypację rozumiemy proces uwalniania się od zależności
i ucisku, dążenie do równouprawnienia, usamodzielnienia się czy też oswobodzenia42, wówczas jej antonimem jest alienacja – wyobcowanie człowieka od siebie samego i od świata jego własnych wytworów. Jak wykazali to między innymi
przedstawiciele szkoły frankfurckiej, alienacja stanowi zakrojony na szeroką skalę
problem społeczny i nie dotyczy tylko osób i grup marginalizowanych.
Potrzebujemy więc powszechnej edukacji, która realnie wypełniałaby funkcję
emancypacyjną, polegającą na „przygotowaniu ludzi do ustawicznej pracy nad
sobą, prowadzącej do przekraczania narzuconych ograniczeń i do uczestnictwa
w zmienianiu bliższego i szerszego otoczenia na lepsze, doskonalej urządzone”43.
Takie ukierunkowanie procesu edukacyjnego jest ważne przez całe życie człowieka. Jak bowiem zaznacza Hanna Zielińska-Kostyło: „Wolność nie może być
zdobyta raz na zawsze, wyzwalanie się jest procesem ciągłym, gdyż wyzwolenie
się od jednej zależności prowadzi nieuchronnie do popadnięcia w inną zależność.
To prawda, że w miarę tego procesu jednostki i grupy społeczne zyskują coraz
większe krytyczne rozumienie rzeczywistości i wpisanych w nią «interesów». Nie40

H.P. Gerhard, Paulo Freire, w: Myśliciele o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, t. II, Warszawa
2000, s. 7.
41
P. Freire, Pedagogy of the Opressed, przekł. M.B. Ramos, New York–London–New Delhi–
Sydney 2014.
42
H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki,
red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1, Warszawa 2004, s. 396.
43
Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Toruń 1992, s. 21.
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mniej ich cel – ostateczne wyzwolenie – nigdy nie zostanie osiągnięty. Pozostaje natomiast ciągłe wyzwalanie się, celem jest zatem droga do emancypacji, nie
emancypacja sama w sobie”44.

Budowanie kultury pokoju jako stały motyw
w kształceniu ogólnym człowieka
Jak zaznaczyłam na początku moich rozważań, opisane predyspozycje nie przesądzają jeszcze o kulturze pokoju w człowieku, lecz jedynie czynią go zdolnym do wprowadzania jej w życie. Stanowią więc niezbędną podstawę dla wszelkich innych działań edukacyjnych, ukierunkowanych bezpośrednio na budowanie kultury pokoju.
Rozwijanie tych predyspozycji często wymieniane jest wśród najważniejszych
zadań związanych z kształceniem ogólnym w jego najgłębszym, humanistycznym
sensie (Bildung), rzadko jednak łączy się je bezpośrednio z ideą kultury pokoju.
Trzeba zatem upominać się o większą świadomość tej łączności zarówno w obszarze reﬂeksji pedagogicznej, jak i praktyki edukacyjnej. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka wykorzystywania omówionych predyspozycji do działań niszczących pokój (czego niechlubne przykłady daje nam historia), daje też nadzieję
na wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli, wychowawców i edukatorów
za rozwijanie kultury pokoju. Predyspozycje, o których pisałam, można bowiem
kształtować przy bardzo różnych okazjach. Może i powinien to robić każdy nauczyciel. Tym samym łatwiej jest dostrzec konieczność zaangażowania wszystkich
podmiotów edukacyjnych w proces budowania pokoju.
Sprawą zasadniczą jest również to, by działania na rzecz budowania kultury pokoju nie były traktowane wyłącznie jako możliwe do szczegółowego zaplanowania,
zrealizowania i zakończenia w konkretnym momencie (jak to często bywa z planowanymi kursami, warsztatami, cyklami zajęć i strategiami), lecz także (a może
przede wszystkim) jako proces na trwałe wpisany w ustawiczną edukację człowieka
i nigdy niekończący się deﬁnitywnie. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem Bogusława Śliwerskiego, który podkreśla: „Prawdziwe, pełne, autentyczne wychowanie
do pokoju nie jest jakąś czynnością czy procesem, które można sobie zaplanować,
wdrożyć, zapanować nad wszystkimi z możliwych determinant, poddać je kontroli,
ocenić jego zgodność z modelem i ogłosić ostateczny efekt w kategoriach niezaprzeczalnego sukcesu lub porażki, gdyż ono nigdy się nie kończy. Prędzej, choć zawsze
za późno w stosunku do pokusy natychmiastowego (przeciw) działania, rozpoznamy
fakt zaistnienia jego symptomów niż «dojrzałych owoców»”45.
Słowa kluczowe: kultura pokoju, kształcenie ogólne, wychowanie dla pokoju.
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In the article, I describe the most important predispositions in my opinion that are indispensable for every human being in implementing the idea of a culture of peace. These
are: the ability of critical and alternative thinking, imagination and empathy, the ability to
conduct logical rational reﬂection, the tendency to creative activities, sense of agency and
readiness to act. These predispositions do not in themselves constitute a culture of peace in
a human being, but they allow us to recognize the challenges that arise throughout its entire
life and to independently, courageously read the meaning of attitudes and peace activities
in relation to each speciﬁc, experienced situation. They can be developed in very diverse
conditions and educational contexts; in activities aimed at general education in its deep,
humanistic sense. In this context, it is easier to see and justify the need to involve all teachers in the process of building a culture of peace and the need to recognize it as a permanent
motif in general human education.
Keywords: culture of peace, general education, upbringing for peace.
Pезюме
В статье я описываю наиболее важные предрасположенности, которые, на мой
взгляд, незаменимы для каждого человека в реализации идеи культуры мира. Это:
способность критического и альтернативного мышления, воображения и эмпатии,
способность вести логическое рациональное размышление, склонность к творческой
деятельности, чувство организации и готовность действовать. Эти предрасположенности сами по себе не представляют собой культуру мира в человеческом существе,
но они позволяют нам признать проблемы, возникающие на протяжении всей своей
жизни, и независимо, мужественно читать чувство отношения и мирные действия
в отношении каждой конкретной, переживаемой ситуации. Они могут развиваться
в самых разных условиях и в образовательных контекстах; в мероприятиях, направленных на общее образование в его глубоком, гуманистическом смысле. В этом контексте легче видеть и оправдывать необходимость привлечения всех учителей к процессу построения культуры мира и необходимости признать его в качестве постоянного мотива в общем образовании людей.
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Abstract

Ключевые слова: культура мира, общее образование, воспитание мира.
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Wartości moralne
w projektowaniu działań
edukacyjnych

Wprowadzenie
Projektowanie działań edukacyjnych wymaga osadzenia w interdyscyplinarnej
przestrzeni teoretyczno-praktycznej, której fundamentem jest właściwie, profesjonalnie prowadzony proces diagnostyczny1 konkretnych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych. Ponadto warto podkreślić, że jakość przebiegu wspomnianego procesu
uzależniona jest między innymi od czynników wewnętrznych i zewnętrznych jego
uczestników. Jednym z nich jest podejście do tego procesu uwarunkowane aksjologicznie i etycznie, co nie pozostaje bez znaczenia dla kształtowania dojrzałości poznawczej podmiotów projektowanych działań edukacyjnych. Zarówno nauczyciel,
uczeń, jak i rodzic reprezentujący specyﬁczne dla siebie postawy i przekonania partycypuje w budowaniu konkretnego etosu wspólnoty edukacyjnej, która jest odpowiedzialna za realizację misji wyznaczającej kierunek konkretnych działań. Poczucie
odpowiedzialności za podejmowane, a w szczególności za projektowane działania
edukacyjne wymaga odniesienia się do wartości moralnych, co w tym kontekście
wydaje się uzasadnione. Dlatego też zagadnienia poruszane w niniejszym artykule
będą ogniskowały się na wartościach moralnych i ich funkcji w projektowaniu zasygnalizowanych działań z wyodrębnieniem ich poszczególnych etapów, zgodnie
z przyjętą koncepcją zawartą w Designing Education Projects, a Comprehensive approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation2.
Jest to też przedmiotem poniżej dokonywanej ich analizy.
1

Zob. E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków 2013.
Designing Education Projects, a Comprehensive approach to Needs Assessment, Project
Planning and Implementation, and Evaluation, second edition, National Oceanic and Atmospheric
Administration U.S. Department of Commerce APRIL 2009, Elizabeth A. Day-Miller and Janice
O. Easton BridgeWater Education Consulting, LLC Bridgewater, VA 22812 BridgeWaterEC.com.
http://www.oesd.noaa.gov/leadership/DEP_Manual_2ndEdt_Final.pdf [dostęp: 10.10.2017].
2
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Wartości moralne i ich funkcje
Pojęcie wartości używane jest na płaszczyźnie nieformalnej (życie codzienne)
i formalnej (naukowej). Stanisław Kowalczyk zaznacza: „wartością w potocznym
sensie jest nazywany przedmiot lub jego cecha szczególna, względnie kryteria czy
też standardy, według których coś jest oceniane”3. W aspekcie formalnym oraz
kontekście podjętego tematu należy podkreślić rozumienie wartości w ujęciu, ﬁlozoﬁcznym, psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Biorąc pod uwagę różnorodność i bogactwo rozumienia wartości w myśli naukowej, zostaną zaakcentowane tylko te, które wydają się najbardziej spójne z koncepcją prezentacji
tematu. W perspektywie ﬁlozoﬁcznej S. Kowalczyk ujmuje to tak: „Wartość jest
to taki byt, który przez swoje właściwości obiektywno-jakościowe jest rozpoznawany przez człowieka, a następnie przez niego upragniony i często także ﬁnalnie
realizowany; wartość odpowiada zawsze potrzebom człowieka jako psychoﬁzycznej osoby. Mówiąc o potrzebach człowieka, mamy na uwadze nie tylko potrzeby
biologiczno-życiowe, ale także i przede wszystkim potrzeby transutylitarne, czyli
psychiczno-duchowe (np. moralne, ideowe, religijne)”4. W perspektywie psychologicznej wartość jest odnoszona do przeżyć wewnętrznych człowieka, jego doświadczenia. Na szczególną uwagę zasługuje tu podejście K. Grzegorczyka. Pisze:
„Wartość jest to wyobrażone przez jednostkę przeżycie psychiczne wiązane przez
nią z zajściem w rzeczywistości stanu nagrody. Inaczej ujmując, jest to wyobrażone przeżycie pozytywne, związane z zajściem w rzeczywistości określonego stanu
rzeczy”5. Perspektywa socjologiczna ujęcia wartości jest także bardzo zróżnicowana. Warto tu przytoczyć rozumienie tego terminu przez Jana Szczepańskiego, który
określa ją jako „dowolny przedmiot materialny czy idealny, ideę lub instytucję,
przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub
zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują im ważną rolę w życiu, dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus”6. W perspektywie pedagogicznej
należy podkreślić rozumienie wartości w myśli Stefana Kunowskiego, Mieczysława Łobockiego, Agnieszki Regulskiej. S. Kunowski podaje: „Wartość jest to dobro
(cząstka najwyższego Dobra), które wymaga i jest złączone z prawdą poznania jej
miejsca w hierarchii wartości (cząstka najwyższej Prawdy) i które jest obdarzone
blaskiem piękna (cząstka najwyższej wartości Piękna), które ma zachęcić do realizacji wartości, do pracy i trudu”7. M. Łobocki zaznacza: „przez wartość rozumie
się na ogół to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa
oraz jest ze wszech miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżycia-

3

S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006, s. 129.
4
Tenże, Filozoﬁa kultury, Lublin 2005, s. 56–57.
5
K. Grzegorczyk, O pojęciu wartości w antropologii kulturowej, „Studia Socjologiczne” 1971,
nr 1, s. 29.
6
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963, s. 57.
7
S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, s. 56.
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mi i stanowi jednocześnie cel ludzkich dążeń”8. Powyższe ujęcia wartości znajdują
odzwierciedlenie w rozumieniu ich przez A. Regulską. Pisze ona, że są „ﬁlarami,
na których opiera się życie osobiste, wspólnotowe i społeczne. Stanowią podstawowy element ludzkich postaw i przyjmowanego stanowiska. Wartości wyrażają
to, co być powinno, wpisują w rzeczywistość pewien sens ostateczny i ukazują to,
co naprawdę istotne i do czego warto dążyć”9. W powyższym kontekście można
przyjąć, że wartości determinują jakość bycia człowieka w określonej przestrzeni
życiowej, nadają niepowtarzalnego wymiaru jego egzystencji. Z kolei Antoni Siemianowski stwierdza: „Wartości stanowią rdzeń naszej egzystencji. Egzystencja
nasza krystalizuje się i nabiera sensu wtedy, gdy jest zorientowana ku autentycznym wartościom i gdy sama egzystencja – jako wartość najwyższa – jest chroniona
normami mądrze formułowanymi i racjonalnie uzasadnianymi”10. Bez znajomości
wartości, ich istoty i sensu dla życia człowieka nie można konstruktywnie tworzyć
przestrzeni dla indywidualnego i społecznego wymiaru egzystencji. Nie można
także rozumieć struktur postępowania człowieka, nie można rozumieć głębokiego
sensu norm moralnych determinujących to postępowanie. S. Kunowski wydobywa
znaczenie tych norm, pisząc: „Dopiero znając te «normy» możemy bezapelacyjnie
rozstrzygać o prawdzie lub fałszu wszystkich celów i zadań stawianych wychowaniu, możemy przewidywać szkodliwość pewnych teorii”11. Dzięki nim nauczyciel
może wspierać i wspomagać ucznia w jego integralnym rozwoju, a więc i w rozwoju moralnym, którego celem jest osiągnięcie przez niego autonomii moralnej
wskazującej na dojrzałość moralną12. Rozwój moralny należy rozumieć w dwóch
odniesieniach: indywidualnym i społecznym. Mieczysław Gogacz pisze: „Prawidłowy rozwój moralny osoby ludzkiej polega na nieustannym dążeniu ludzi do
wewnętrznego ładu moralnego. Ten ład to rozumne uporządkowanie celów życiowych i ich osiąganie, co stanowi w człowieku jego przymioty moralne. Prawidłowy rozwój moralny społeczeństwa to wytwarzanie takich relacji międzyludzkich,
by umożliwiły każdemu człowiekowi rozpoznanie i osiąganie rozumnych celów,
które realizując człowiek zachowywałby zgodnie z rozumną naturą i zarazem odnosiłby się do innego człowieka w sposób uwzględniający jego ludzką godność”13.
Kompetencje nauczyciela, jego profesjonalizm w zakresie diagnostyki procesu
moralnego ułatwiają uaktywnienie w uczniu motywacji pokonującej wielorakie
przeszkody rozwojowe. Odpowiedzialność nauczyciela w tym względzie wiąże
się z postawą otwartości i twórczej elastyczności w zakresie dokonywania pozy8

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009, s. 92.
A. Regulska, Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną” 2013,
nr 2, s. 144.
10
A. Siemianowski, O możliwości uprawiania etyki wartości, w: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej. Studia i szkice, red. P. Duchliński, Kraków 2011, s. 37.
11
S. Kunowski, Wartości w procesie…, s. 40.
12
Zob. J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, t. 3, Warszawa 2002, s. 113; S. Gałkowski,
Rozwój i odpowiedzialność, Lublin 2003, s. 219.
13
M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa 1985, s. 70.
9
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tywnych zmian w swoim i ucznia postępowaniu. Przekłada się ona na tworzenie
jakościowej relacji nauczyciela z uczniem, co ma miejsce w dialogicznym spotkaniu nauczyciela i ucznia, umożliwiającym urzeczywistnianie szerokiego spektrum
wartości. Stąd wychowanie „zakotwiczone” w wartościach przyjmuje także wymiar etyczny. Zaś jednym z jego celów jest wychowanie moralnego człowieka,
który „staje się moralny we współczesnym znaczeniu głównie przez wykonywanie
swoich prac zawodowych, związanych z wiekiem, społecznych, zwykłych, codziennych, nadzwyczajnych”14.
Człowiek moralny znajduje uzasadnienie dla swoich czynów w świetle pojmowanej moralności, będącej zbiorem obyczajów panujących w danej społeczności i zasad głoszonych przez określony system etyczny, wskazującej na „pewne
dobro idealne, które pozytywnie wpływa na osobę ludzką”15. Człowiek moralny
jest w stanie dokonać moralnej autodiagnozy swego postępowania, której punktem
wyjściowym jest dobrze ukształtowane sumienie umożliwiające osobie spełnianie się „przez moralną dobroć czynu”16. Determinuje ono przyjęcie właściwego
systemu i hierarchii wartości. Karol Wojtyła pisze: „Właściwa i zupełna funkcja
sumienia polega uzależnieniu czynu od poznanej prawdy. W tym zaś zawiera się
uzależnienie samostanowienia, czyli wolności woli od prawdziwego dobra – albo
raczej: uzależnienie jej od dobra w prawdzie. I otóż takie uzależnienie od dobra
w prawdzie kształtuje wewnątrz osoby niejako nową rzeczywistość. Jest to rzeczywistość normatywna, wyraża się ona zaś przez formułowanie i oddziaływanie
norm na czyny ludzkie”17. Zbigniew Marek ujmuje normy i sądy moralne jako
kategorię aksjologiczną człowieka, przy pomocy której łatwiej odnaleźć orientację
w tym, co dla osoby i dla społeczeństwa jest ważne, cenne, godne pożądania; co
wywołuje pozytywne odczucia, a jednocześnie odsłania cel dalszych życiowych
dążeń18.
W powyższym kontekście można przyjąć, że zadanie wychowania człowieka
moralnego stanowi fundamentalne wyzwanie dla edukacji. Wiąże się z koniecznością położenia nacisku na kształcenie nauczycieli, edukatorów w zakresie dokonywania kompetentnej diagnostyki na wszystkich etapach edukacyjnych w różnych
jej obszarach. Wiedza z zakresu rozwoju moralnego, wartości warunkujących ten
rozwój oraz innych faktorów wydaje się niezbędna w dzisiejszych czasach. Wiedza
ta winna także obejmować obszar dokonywania autodiagnozy własnego postępowania moralnego, co wiąże się z rozwijaniem potrzeby własnej formacji19. Może
14

Ks. Cz.S. Bartnik, Praca jako wartość humanistyczna, w: Praca a kultura, red. M. Kowalczyk, Lublin 2005, s. 49.
15
J. Mariański, Moralność, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. III, Warszawa 2004,
s. 408.
16
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 197.
17
Tamże, s. 200.
18
Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017,
s. 105–106.
19
M. Szymańska, Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach, Kraków 2017.
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ona stanowić pewnego rodzaju antidotum na czasem pojawiające się tendencje
eliminacji czy redukcji znaczenia etyki i wartości moralnych w różnych obszarach
edukacyjnych. Tłumaczenie, że te tendencje wydają się uzasadnione w świetle zachowania neutralności nauczyciela wobec wartości czy moralności, jest złudne.
Nauczyciel zawsze staje wobec ucznia z własnymi przekonaniami natury moralnej, nawet gdy stara się obiektywizować swój punkt widzenia. Staje z własnym doświadczeniem, osądem moralnym i odpowiednio ukształtowanym sumieniem, a co
za tym idzie – z odpowiednio wyznawaną i urzeczywistnianą hierarchią wartości.
Otóż, jak wyjaśnia S. Kowalczyk, „Hierarchia wartości łączy się ze stopniem ich
normatywności. Im są one hierarchicznie wyższe, tym bardziej są zobowiązujące
do ich realizacji. Nikt nie ma obowiązku być bogatym czy sławnym, uprawiać
sport czy malować obrazy. Każdy jednak człowiek winien dbać o swe zdrowie,
a tym bardziej być uczciwym, sprawiedliwym, szanować innych, żyć zgodnie z sumieniem i przyjętymi normami życia społecznego”20. Hierarchia wartości zawsze
towarzyszy człowiekowi, jest wpisana w jego egzystencję. Odpowiednie miejsce
zajmują w niej też wartości moralne21. Za Januszem Mariańskim wartości moralne
należy rozumieć jako „to wszystko, co wiąże się z pozytywnymi emocjami, co skupia pragnienia i dążenia jednostek i czego poszukują cennego na co dzień”22. S. Kowalczyk zaznacza: „wartości moralne odgrywają istotną rolę w życiu człowieka:
decydują o jakości życia, zapewniają wewnętrzno-duchową dojrzałość, otwierają
na potrzeby innych ludzi. Wartości moralne stanowią rdzeń kultury ogólnoludzkiej, lecz postawa wobec nich w dziejach ludzkości bywa zróżnicowana”23. Zaś
A. Regulska pisze, że „Wartości moralne są trwałe, ogólnoludzkie, ponadczasowe
i uniwersalne, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka. Dają one rękojmię normalności i przetrwania życia, co istotnie podnosi ich znaczenie wśród wszystkich pozostałych wartości. Są podstawowym stymulatorem rozwoju umysłowego,
kulturalnego, społecznego i moralnego ludzkości. Ich akceptacja zapobiega i przeciwdziała dehumanizacji różnych dziedzin życia, czy występowaniu zjawisk patologii społecznej”24. Dietrich von Hildebrand wydobywa znaczenie wartości moralnych
dla funkcjonowania świata, co zawiera się w stwierdzeniu autora: „Wartości moralne
są węzłowym problemem świata; brak moralnych wartości jest największym złem,
gorszym niż cierpienie, choroba, śmierć, gorszym niż upadek kwitnących kultur
(…). Powstają one przede wszystkim dzięki świadomemu oddaniu się prawdziwym
wartościom. W zależności od tego, jak otwarte i niezmącone jest jego duchowe spojrzenie na pełnię świata wartości, jak czyste i bezwarunkowe jego oddanie się owym
wartościom moralnym – na tyle bogaty jest on sam w wartości moralne”25. Warto
20

S. Kowalczyk, Człowiek w świecie…, s. 164.
Tamże, s. 181–184.
22
A. Regulska, Rola wartości…, s. 148. Zob. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja
wartości? Lublin 2001, s. 20.
23
S. Kowalczyk, Człowiek w świecie…, s. 181.
24
A. Regulska, Rola wartości…, s. 149.
25
D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Piaściak, J. Tischner, Poznań 1984, s. 14–15.
21
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zauważyć, że z perspektywy pedagogicznej są one desygnowane jako pozytywne,
co wiąże się z rozumieniem moralności w znaczeniu dodatnim26 i położeniem nacisku na jej kształtowanie przez zintegrowane działania edukacyjne podejmowane
w skali mikro- i makrospołecznej.
Pośród klasyﬁkacji wartości zawierających wartości moralne warto wspomnieć
o klasyﬁkacji Stanisława Kowalczyka27, Ryszarda Jedlińskiego28, Janusza Homplewicza przyporządkowujących je wartościom naturalnym29, tak jak to ma miejsce w charakterystyce wartości moralnych D. von Hildebranda30. Zgodnie z tymi
klasyﬁkacjami obejmują one między innymi: godność, odpowiedzialność, wolność, prawdę, prawość, pracowitość, dobro, miłość, sprawiedliwość, pokój, bezinteresowność, uczciwość, tolerancję, pokorę, wierność. Według The Independent
Commission Against Corruption, pełnią następujące funkcje:
• tworzą podstawę dla budowania osądu wewnętrznego osoby;
• są normami zachowania uwarunkowanymi społecznymi, moralnymi, duchowymi i estetycznymi kryteriami dokonania właściwego wyboru;
• stanowią wzorce zachowań w różnorodnych obszarach, biorąc pod uwagę
właściwy sposób myślenia i postępowania;
• są istotnym czynnikiem dla formacji charakteru moralnego i osobowości;
• umożliwiają emocjonalną ewaluację podejmowanych działań, myśli i zachowania;
• umożliwiają konstruktywne rozwiązywanie codziennych problemów w sposób pozytywny i etyczny;
• umożliwiają rozwój pewności siebie, poczucie własnej wartości, szacunku
do siebie;
• umożliwiają socjalizację i dzielenie się różnymi wytworami ludzkiej aktywności;
• stanowią „cegiełki” w budowaniu czystej moralnie, jasnej i sprawiedliwej
społeczności31.
Ponadto można wymienić jeszcze takie funkcje, jak:
• wspomaganie kontroli i regulacji emocji;
• sprzyjanie budowaniu postawy reﬂeksyjnego praktyka32;
26

H. Muszyński, Rozwój moralny, Warszawa 1983, s. 147.
S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu…, s. 181–184.
28
Zob. R. Jedliński, Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową, w: Podmiotowy
wymiar szkolnej polonistyki, red. Z. Uryga, Kraków 1998, s. 172–186; R. Jedliński, Językowy obraz
świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 2000, s. 21–26.
29
Zob. M. Łobocki, Teoria wychowania…, s. 97; J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna. Podręcznik dla wychowawców, Warszawa 1996, s. 156.
30
D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy…, s. 14–52.
31
Zob.: Promoting moral development trough play during early childhood, the outcome of a fruitful collaboration between the Independent Commission Against Corruption and different professionals of the pre-school sector ICAC 2006, s. 9; www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2006/057964310602401P.pdf [dostęp: 20.12.2017].
32
Zob. J.A. Raelin, „I Don’t Have Time to Think!” versus the Art of Reﬂective Practice,
“REFLECTIONS” 2002, Vol. 4, No. 1, s. 72–74; J. Amulya, What is Reﬂective Practice?, “Commu27
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Znaczenie wartości moralnych
w projektowaniu działalności edukacyjnej
Ukazanie znaczenia wartości moralnych w projektowaniu jakiejkolwiek działalności edukacyjnej w skali mikro i makro nasuwa potrzebę odniesienia się do
poszczególnych etapów tworzenia projektu edukacyjnego w kontekście podejmowanego tematu. Koncepcją, na jakiej opiera się analiza wspomnianego zagadnienia
jest Designing Education Projects, a Comprehensive approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation34. Jej zastosowanie
ma charakter nie tylko przedmiotowy, ale także podmiotowy ukierunkowany na
proces rozwoju uczestników projektu, zwłaszcza edukatorów i jego koordynatorów. Dzięki przemyślanym strategiom opracowania, przygotowania, wdrożenia
i ewaluacji projektu mają oni możliwość podnieść swoje kompetencje. Wymaga
to jednak:
• uwzględnienia koniecznej zbieżności własnych potrzeb, zainteresowań z misją
i obszarem realizacji projektu. W tym aspekcie wyłania się konieczność reﬂeksyjnego odniesienia do własnego projektu życiowego, własnych możliwości
i potrzeb uczestniczenia w nim, poczucia odpowiedzialności za jego realizację,
skutki materialne i niematerialne, jakie się z nią wiążą. Należy zastanowić się
tu między innymi nad stopniem: swojego zaangażowania w działania z nim się
wiążące, otwartości na współpracę z innymi uczestnikami, gotowości do przebudowania swojego stosunku do kwestii, jakie mogą się wyłonić;

Wartości moralne w projektowaniu działań edukacyjnych

• nadawanie odpowiedniego kierunku postępowania człowieka;
• umożliwianie trafniejszego odczytania własnego powołania;
• ułatwiają realizację własnego projektu życiowego zgodnie z powołaniem;
• umożliwianie pokonywania siebie ze względu na dobro drugiego człowieka;
• stymulowanie kształtowania postawy służebności i oﬁarności;
• stymulowanie progresji rozwojowej w zakresie integralnego rozwoju osoby33.
Zasygnalizowana problematyka wartości, a zwłaszcza wartości moralnych
i ich funkcji, pozwala dostrzec ich znaczenie dla rozwoju moralnego człowieka,
osiągnięcia przez niego autonomii moralnej, co przekłada się na charakter i sens
jego egzystencji. Ignorowanie bądź „spłaszczenie” ich obecności w życiu indywidualnym i społecznym może stać się przyczyną jego zagubienia w otaczającej
go rzeczywistości. Dlatego kompetentne zwrócenie na nie uwagi przez podmioty
edukacyjne wydaje się koniecznością także w obszarze projektowania działalności
edukacyjnej.

nity Science”, May 2011, s. 1; D.A. Schön, Designing as reﬂective conversation with the materials
of a design situation, Keynote talk for the Edinburgh Conference on Artiﬁcial Intelligence in Design,
June 25th 1991, s. 2; M. Szymańska, Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical
approach, Kraków 2018, s. 127–143.
33
A. Rynio, Integralny rozwój człowieka, w: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red.
K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 448–453.
34
Designing Education Projects…, s. 8.
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• realnego postawienia i określenia konkretnych celów i efektów działań wypływających z projektu, począwszy od: rozwoju oceny potrzeb do zaprojektowania końcowej ewaluacji i wszystkiego, co „jest pomiędzy”. Warto tu
zastanowić się, czy faktycznie jest się w stanie dotrwać do końca realizacji
projektu. Podjęcie decyzji ma tutaj charakter moralnej odpowiedzialności za
swoje zadania i role do spełnienia w osiągnięciu konkretnie wyznaczonych
celów i efektów;
• umiejętnego i mądrego wykorzystania określonych źródeł niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, ustalenia priorytetów dla ich doboru ze względu na uwarunkowania materialne i niematerialne, np. czas realizacji projektu.
W tym aspekcie wyłania się także znaczenie wartości moralnych dla realizacji
podjętych zamierzeń. Stanięcie wobec postawionych celów i przewidywanych
efektów wymaga postawy prawości i uczciwości wobec siebie i innych uczestników projektu;
• zaprojektowania konkretnych, efektywnych i zrównoważonych działań. Projekty oparte na zasadzie praktycznego działania wydają się najbardziej efektywne
i skuteczne. Wskazują na budowanie postawy zaufania do ich wykonawców;
• ukierunkowania się na podniesienie jakości uczenia się, a więc nauczenia się
„czegoś” wartościowego i konstruktywnego dzięki opracowaniu i realizacji
konkretnych projektów.
Stworzenie projektów edukacyjnych działań winno być kompatybilne z założeniami programowymi. Ich realizacja powinna uwzględniać dwa aspekty: rozwój
projektu oraz ewaluację, której nie należy rozumieć tylko w kontekście ﬁnalnej
oceny, ale oceny poszczególnych elementów tego procesu. Rozwój projektu i jednocześnie jego ewaluacja odnosi się do następujących poziomów jego realizacji
w wymiarze indywidualnym i społecznym:
• społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju projektu;
• praktyki rozumiane w obszarze zachowań, procedur, działań;
• wiedza (ukierunkowana na naukę informacji i akceptację doradztwa, szeroko rozumiane społeczne, ekonomiczne i środowiskowe zasady, indywidualne
i grupowe procesy podejmowania decyzji), postawy (indywidualne przekonania, opinie, uczucia, perspektywy); umiejętności (indywidualne mentalne i ﬁzyczne możliwości stosowania nowych i alternatywnych praktyk), aspiracje
(ambicje, pragnienia, cele, nadzieje);
• reakcje ukazujące pozytywne i negatywne zainteresowanie tematem, akceptację liderów działań, atrakcyjność stosowanych edukacyjnych metod;
• partycypacja w projekcie dotycząca między innymi czasu trwania, ciągłości czy
też sekwencyjność, intensywności;
• działalność (działania) obejmująca różnorodne strategie i wydarzenia wykorzystywane w celach informacyjnych, edukacyjnych itd. Program podejmowanych
działań jest zdeterminowany wymaganiami zorientowanymi na reakcje szeroko
rozumiane uczestników, jak też czynniki wywołujące konstruktywne zmiany
w zakresie wiedzy, postaw, umiejętności i aspiracji;
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• zasoby obejmujące: czas, pieniądze, wykonawców, edukacyjne materiały opracowane na podstawie prowadzonych badań, organizację procesu, technologie
komunikacyjne, transport35.
Ukazane poziomy rozwoju projektu i jego ewaluacji wydobywają wartość zmiany, jaka powinna pojawić się jako istotny efekt końcowy. Zgodnie z powyższym
powinna ona dotyczyć między innymi wiedzy, postaw indywidualnych i społecznych, umiejętności, aspiracji, zachowań itd. Trudno jest mówić o konstruktywnych
i wartościowych zmianach dla jednostki i społeczności, nie odnosząc się do wartości moralnych, ich funkcji, jakie pełnią w kształtowaniu dojrzałych zachowań
czy postaw. W związku z tym można przyjąć, że wartości moralne warunkują jakościowy przebieg procesów edukacyjnych, konstruktywne projektowanie działań
edukacyjnych pełniących rolę służebną wobec edukatorów, nauczycieli, uczniów,
rodziców czy tez opiekunów prawnych dzieci. One to dzięki właściwie ukształtowanemu osądowi moralnemu i umiejętności wartościowania nadają postępowaniu
człowieka właściwy charakter. Warto zauważyć za S. Kunowskim, iż: „Postępowanie z konieczności wymaga wartości, bez wartości nie ma mowy o postępowaniu. Jednak wartości (...) przerastają postępowanie. Świat wartości jest obiektywny
i transcendentny wobec człowieka, który bez nich nie może się obejść ani społecznie, ani indywidualnie. Wartości są tym magnesem, który pociąga człowieka ku
sobie, albo który wyznacza linie orientacji i postępowania człowieka”36. Można
tu wysunąć wniosek, że wartości moralne, dojrzale rozumiane i aﬁrmowane desygnują linię postępowania człowieka i wpisują się w jego działalność edukacyjną,
a więc i projektowanie aktywności na rzecz edukacji. Ich obecność dostrzegana
jest na każdym poziomie procesu ich projektowania i ewaluacji. Skoro pojawia się
w nim aspekt zmiany bliżej nieokreślonej i czasem trudno przewidywalnej, to ta
zmiana powinna dokonać się w samym uczestniku tego procesu. Należy przypuszczać, że spowoduje ona doskonalszy (wewnętrzny) stan od poprzedniego, co nie
będzie bez znaczenia dla kształtowania charakteru moralnego tworzącego zespół
cech wyrażający się w stosunku człowieka do siebie, innych osób, otaczającej go
rzeczywistości. Silna wola, konsekwencja, praca nad sobą, świadomość aksjologiczna37 są czynnikami wspomagającymi jego rozwój moralny, którego wyznacznikiem może być osiągnięcie doskonałości będącej „zdolnością wyboru dobra,
współtworzenia i uczestniczenia w nim przez to tworzenie38. Właściwie kształtowany charakter moralny należy do jednych z najistotniejszych czynników sprzyjających osiągnięciu dojrzałości moralnej otwierającej się na doskonałość, która „nie
jest niczym innym, jak zdolnością wyboru dobra, współtworzenia i uczestniczenia
w nim przez to tworzenie. Wynika z tego, że doskonałość jest zdolnością miłowa35

Zob. C. Bennett, K. Rockwell, Targeting Outcomes of Programs (TOP): A hierarchy for targeting outcomes and evaluating their achievement, Lincoln 2004, s. 6–7.
36
S. Kunowski, Wartości w procesie..., s. 46.
37
Zob. M. Kowalski, Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna, Kraków 2010.
38
J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie
personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 157.
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nia, dobra i miłowania tych, którym to dobro musi być przekazywane”39. Aby tak
się stało, introcepcja wartości moralnych winna przebiegać w sposób właściwie
ukierunkowany40. Taka perspektywa moralnego rozwoju może stanowić punkt odniesienia do poszczególnych etapów projektowania działań edukacyjnych, przedstawiających się jak poniżej:
• ocena potrzeb;
• planowanie i implementacja projektu;
• ewaluacja projektu;
• instrumenty zbierania danych41.
Zatrzymując się na ocenie potrzeb, Belle R. Witkin i James W. Altschuld wymieniają następujące czynniki determinujące jej jakość: branie pod uwagę wartości
i konieczność szeroko pojmowanej partycypacji uczestników; wybór odpowiedniego środka gromadzenia informacji dotyczących obszarów poddanych krytyce;
rozpoznanie kluczowych wartości w obrębie danej grupy, której potrzeby podlegają ocenie; traktowanie oceny potrzeb jako procesu uczestnictwa; ocena potrzeb
nie może ignorować politycznych faktorów, gdyż niektórzy ludzie mogą traktować
ten proces jako przyczynę utraty kontroli, a priorytety płynące z niego mogą stać
się zagrożeniem dla dobrze już utrwalonych idei, systemów; ocenę potrzeb należy
traktować jako całościowy proces podejmowania decyzji, w którym dane stanowią
jeden z jego komponentów42.
Natomiast w zakresie planowania i implementacji projektu edukacyjnego wymienia się 12 kroków: ponowna ocena potrzeb i możliwości; stworzenie właściwego zespołu planowania projektu; rozwój celów projektu; rozwój logicznego modelu projektu; dobór i charakterystyka grup, dla których planowany jest projekt;
stworzenie określonego formatu programu i systemu dostawczego; zapewnienie
wysoko wyszkolonego personelu; zapewnienie wysokiej jakości materiałów i strategii; zgromadzenie zasobów itp.; opracowanie planu „awaryjnego”; zaplanowanie
działań promocyjnych i upowszechniających projekt; implementacja projektu43.
W zakresie ewaluacji projektu trzeba wziąć pod uwagę: uczestników projektu
i korzyści, jakie płyną z niego dla nich, pamiętając, że stanowią oni sedno powodzenia realizacji projektu; możliwości udoskonalenia projektu w oparciu o bieżącą
i długo-falową ewaluację zidentyﬁkowanych słabych i mocnych jego stron; stosunki publiczne; szeroko rozumianą opłacalność projektu; szerokie spektrum możliwości rozwiązań, jakie daje projekt; budowanie wydolności projektu z uwzględnieniem reﬂeksyjnego wglądu w różne jego aspekty; klaryﬁkację teorii, na której
39

Tamże.
K. Chałas, Introcepcja wartości, w: Encyklopedia aksjologii, red. K. Chałas, A. Maj, Radom
2016, s. 460–464; M. Szymańska, Introcepcja wartości w kształtowaniu dojrzałości ludzkiej podmiotów edukacyjnych. Perspektywa pedagogiczna, w: Człowiek – edukacja – społeczeństwo. Wybrane
zagadnienia i problemy, red. M. Gogolewska-Tośka, M. Szymańska, Pułtusk 2017, s. 51–62.
41
Zob. Designing Education Projects…, s. 9.
42
Zob. B.R. Witkin, J.W. Altschuld, Planning and conducting needs assessments: A practical
guide, New York 1995, s. 17.
43
Zob. Designing Education Projects…, s. 26.
40
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Zakończenie
Wartości moralne stanowią niewątpliwie fundament dla kształtowania postaw
moralnych. Ich urzeczywistnienie w życiu nadaje kierunek rozwoju moralnego
konkretnego człowieka. Są niczym drogowskazy, które należy poznać, zaakceptować i aplikować w przestrzeni życiowej na poziomie indywidualnym i społecznym mając świadomość ich znaczenia dla budowania lepszego świata. Trzeba tu
zauważyć za D. Von Hildebrandem, że: „Nosicielem moralnych wartości może być
jedynie taki człowiek, który potraﬁł na tyle wyrosnąć, by nie ograniczać swego
widnokręgu do siebie samego; który – wolny od więzów pychy i pożądliwości –
nie pyta na każdym kroku o własne zadowolenie, lecz umie wyjść poza ciasny krąg
własnych interesów, oddając się i podporządkowując się temu, co samo w sobie
jest ważne, co piękne i dobre”47. Taki człowiek stanowi przyszłość dla rozwoju
całego społeczeństwa, którego moralność może stanowić siłę do walki ze złem, jakie daje się odczuć w agresji, braku poczucia bezpieczeństwa itd. Stąd pojawia się
konieczność coraz wyraźniejszego, zintensyﬁkowanego odniesienia do wartości
moralnych, pogłębiania świadomości moralno-aksjologicznej, co powinno znaleźć
wyraz w projektowaniu działalności edukacyjnej we wszystkich jej wymiarach.
W tym świetle projektowanie wszelkich działań, zwłaszcza edukacyjnych, nasuwa
potrzebę wydobycia znaczenia funkcji, jakie spełniają wartości moralne, przebiegu
procesu ich introcepcji oraz zagrożeń, jakie mogą pojawić się z niekompetentnego
ich aplikowania do działań dydaktyczno-wychowawczych.

Wartości moralne w projektowaniu działań edukacyjnych

został osadzony projekt; reﬂeksyjny przegląd podejmowanych działań w zakresie
planowania i implementacji projektu44.
Analiza problematyki dotyczącej instrumentów zbierania danych wskazuje na
konieczność korzystania z metod jakościowych i ilościowych ich gromadzenia, co
wymaga analizy mocnych i słabych stron ich zastosowania45.
Pokonywanie poziomów projektowania działań edukacyjnych, określanie i stosowanie strategii postępowania osób odpowiedzialnych za przygotowanie i implementację projektu edukacyjnego wykazuje ścisły związek z urzeczywistnianymi
autentycznie przez nie wartościami moralnymi. Osiągnięcie moralności autonomicznej46, świadome jej przeżywanie, reﬂeksyjne pogłębianie poznania siebie,
innych czy świata, twórcza autodiagnoza, gotowość do konstruktywnej zmiany,
pokorne, choć z godnością przyjmowanie porażek i sukcesów stanowią ważne
czynniki determinujące jakościowe projektowanie działań edukacyjnych.

Słowa kluczowe: wartości moralne, funkcje wartości moralnych, rozwój moralny, charakter moralny, działania edukacyjne, projektowanie działań edukacyjnych.
44

Tamże, s. 45–46.
Zob. C. McNamara, Basic guide to program evaluation, Retrieved December 2003, http://
managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm [dostęp: 28.12.2017].
46
Zob. Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia…, s. 172.
47
D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy…, s. 16.
45
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Abstract
Article is aimed at showing the meaning of moral values in projecting educational activities. Moral values through their functions belong to one of the most signiﬁcant factor
determining the moral development, thus, the quality of moral character. In educational
perspective they are positive and are the basis for projecting concrete activities. However,
it demands ethical and axiological professionalizm from persons responsible for these activities.
Keywords: moral values, functions of moral values, moral development, moral charakter, educational activities, projecting educational activities.
Pезюме
Цель статьи – показать важность моральных ценностей при разработке образовательной деятельности. Моральные ценности через выполняемые функции относятся к одному из важнейших факторов, обусловливающих моральное развитие и,
следовательно, качеству морального характера. В образовательной перспективе они
имеют положительный смысл и являются основой для разработки конкретных видов
деятельности. Однако для этого требуется этический и аксиологический профессионализм тех, кто отвечает за образовательную деятельность.
Ключевые слова: моральные ценности, функции моральных ценностей, нравственное развитие, нравственный характер, образовательная деятельность, проектирование образовательной деятельности.

Teoria
kształcenia

Marta Milewska

Wychowanie dla pokoju
w kontekście nauczania
przedmiotu historia
w szkole podstawowej

„Pokój nie jest (…) stanem pierwotnym, który zastajemy: musimy go czynić,
w najprawdziwszym sensie tego słowa” – zdanie to wypowiedział laureat pokojowej Nagrody Nobla Willy Brandt w swoim przemówieniu z okazji otrzymania tej
nagrody, i choć od tego czasu minęło sporo lat, to wciąż pozostaje ono aktualne1.
Rozwój cywilizacji nadal zależy od umacniania pokoju na świecie. Niestety, ludzkość dalej nękają różnego rodzaju napięcia i spory, a konﬂikty i przemoc budzą
ogromne emocje. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera edukacja dla pokoju,
wzajemnego porozumienia i tolerancji2. Wychowanie dla pokoju i edukacja na
rzecz pokoju to pojęcia, które nie tylko obecne są w pedagogice, ale także jawią się
jako wyzwanie dla edukacji XXI w., w tym także edukacji historycznej3.
Historia jako przedmiot nauczania od XIX w. uważany był za jeden z najważniejszych przedmiotów w edukacji młodego pokolenia4. Przekonanie to podtrzymywali reformatorzy oświaty w okresie II Rzeczypospolitej5, również Polski Ludowej, a także w czasach pierwszych rządów III Rzeczypospolitej6. Specyﬁczne
1
Przemówienie Willy’ego Brandta wygłoszone w Oslo z okazji otrzymania pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r.
2
J. Leek, Pomiędzy porozumieniem a zrozumieniem. Wyzwania edukacji na rzecz pokoju, „Studia Dydaktyczne” 2014, nr 26, s. 247.
3
I. Wojnar, Kształtowanie kultury pokoju – zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek, w: Etos
edukacji w XXI wieku: zbiór studiów, red. I. Wojnar, Warszawa 2000, s. 15.
4
Tenże, O właściwy kierunek reformy szkolnej edukacji historycznej, „Edukacja Humanistyczna” 1999, nr 2/3, s. 91.
5
H. Konopka, Edukacja historyczna w polskich szkołach powszechnych 1918–1939, Białystok
1987, s. 79.
6
J. Maternicki, Polska edukacja historyczna u progu XXI wieku. Problemy i kontrowersje,
„Wiadomości Historyczne” 2001, nr 1, s. 25.
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dzieje naszego narodu, doświadczenia wojenne i historyczne Polaków, a także położenie geograﬁczne naszego kraju spowodowały, że w polskim systemie oświaty
sformułowanie wychowanie dla pokoju obecne jest zwłaszcza od czasów II wojny światowej. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, a przede wszystkim
historii, kształtowali wrażliwość uczniów na konﬂikty międzynarodowe, potrzebę porozumienia, dialogu i poszanowania godności ludzkiej7. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. wyraźnie określiła, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej kieruje się zasadami zapisanymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowej Konwencji
o Prawach Dziecka8. Zgodnie z tymi dokumentami kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przywiązania do ojczyzny
i otwarcia się na wartości kultur Europy i świata. Z uwagi na fakt, że na lekcjach
historii przekazywana jest wiedza na temat instytucji stających na straży pokoju
oraz przykłady jego łamana i związane z tym konsekwencje, okazało się, że historia jako nauka o przeszłości może jednocześnie służyć „wychowaniu dla pokoju”,
a nauczanie historyczne może być narzędziem kształcenia w tym zakresie.
Reforma systemu edukacji w Polsce wprowadzona w 1999 r. wyraźnie zmieniła status historii jako przedmiotu nauczania, przypisując mu drugorzędną rolę
w kształceniu młodzieży9. Powszechnie wiadomo, że historia ma walory dydaktyczne, których żadna dziedzina wiedzy nie jest w stanie zastąpić, a mimo to drastycznie ograniczono jej treści w nowych planach kształcenia ogólnego. Ostatecznie o edukacji historycznej polskiej młodzieży zadecydowała podstawa programowa dla szkół podstawowych i gimnazjów, która została wprowadzona w 2009 r.10
Zgodnie z założeniami reformy historia w szkole podstawowej przestała być odrębnym przedmiotem nauczania, lecz razem z wiedzą o społeczeństwie zaczęła
stanowić jeden przedmiot, noszący nazwę historia i społeczeństwo. W praktyce
oznaczało to, że historia jako przedmiot nauczania straciła nie tylko swoją dotychczasową rangę, ale także autonomię. Analiza wybranych treści spowodowała, że
w ostatnich latach nauka historii tylko w niewielkim stopniu przypominała historię
właściwą, a absolwent tej szkoły podstawowej miał mgliste wyobrażenie zarówno
o dziejach ludzkości, jak i własnego narodu.
Podstawa programowa, która w związku z reformą edukacji i przywróceniem
8-klasowej szkoły podstawowej została wprowadzona do szkół we wrześniu
2017 r., opiera się na chronologii wydarzeń, dlatego daje duże szanse na właściwy
kurs historii. Podstawa wśród celów wychowawczych, poza poznawaniem ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego i budowaniu więzi z krajem ojczystym,
7

H. Cudak, Wychowanie dla pokoju ważnym zadaniem współczesnej szkoły, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2016, t. IV, s. 116–118.
8
Tamże, s. 118.
9
J. Maternicki, Marginalizacja historii. Uwagi krytyczne o Ministerialnej „Podstawie programowej kształcenia ogólnego…, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 4, s. 206–207.
10
Podstawa programowa przedmiotu historia – II i III etap edukacyjny z 2009 roku.
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wymienia także kształtowanie szacunku wobec innych narodów i ich dokonań11.
Widać więc, że współcześnie sfera edukacji dotycząca kształcenia na rzecz pokoju, mimo zmiany usytuowania Polski na mapie politycznej Europy i świata, jest
nadal obecna w programach dydaktycznych i wychowawczych polskich szkół. Jeśli przyjmiemy, że wychowanie dla pokoju to proces promowania wśród uczniów
wiedzy, postaw i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im na drodze dialogu
rozwiązywać konﬂikty i tworzyć dogodne warunki dla utrzymywania pokoju, to
istotną rolę w tym procesie należy przypisać właśnie edukacji historycznej.
W podstawie programowej przedmiotu historia w szkole podstawowej wyodrębniono trzy główne cele kształcenia: chronologia historyczna, analiza i interpretacja historyczna oraz tworzenie narracji historycznej. W praktyce oznacza to, że
zgodnie z koncepcją podstawy programowej uczniowie nie tylko będą poznawać
minione epoki w sposób chronologiczny, ale także umocni się ich przywiązanie
do idei wolności i tolerancji oraz zrozumienie takich wartości, jak: prawda, dobro i sprawiedliwość. Celem edukacji historycznej w szkole podstawowej jest też
rozbudzanie zainteresowań historią, kształtowanie myślenia historycznego i tych
umiejętności, które pozwalają uczniom w przyszłości na aktywny udział w życiu
społecznym. Nauczanie historii, w ramach którego prowadzone jest również wychowanie dla pokoju, dąży nie tylko do przekazywania wiedzy o tym, czym jest
pokój, ale przede wszystkim uświadamiania uczniom konieczności jego przestrzegania i reagowania tam, gdzie jest on naruszany.
Edukacja historyczna, jak wspomniano wyżej, opiera się na trzech elementach: wiedzy, postawie i umiejętnościach. Każdy z wymienionych elementów jest
również ważny dla idei wychowania dla pokoju i kształtowany w ramach lekcji
historii. Wiedza dotycząca konﬂiktów i wojen przekazywana jest uczniom przez
cały cykl kształcenia w szkole podstawowej. Analiza treści nauczania zapisanych
w podstawie programowej przedmiotu historia pozwala stwierdzić, że nauczanie
historii w klasie czwartej ma charakter propedeutyczny. Od klasy piątej uczniowie
zaczynają poznawać minione dzieje w sposób chronologiczny, i tak:
• w klasie piątej – od pojawienia się człowieka na Ziemi, przez starożytność,
średniowiecze, początki państwa polskiego, dynastię Piastów, do unii lubelskiej w 1569 r.;
• w klasie szóstej – od Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przez wojny XVII w.,
wiek oświecenia, rewolucję francuską, rozbiory Polski, do epoki napoleońskiej;
• w klasie siódmej – od kongresu wiedeńskiego, przez I wojnę światową do
okresu dwudziestolecia międzywojennego;
• w klasie ósmej – II wojna światowa, Polska i świat w XX w., aż do momentu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.12
Chronologiczny układ treści nauczania w szkole podstawowej sprzyja lepszemu zrozumieniu dziejów ojczystych, dostrzeganiu związków przyczynowo-skutPodstawa programowa – historia – klasy IV–VIII z 2017 roku.
Tamże.
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kowych oraz szukaniu powiązań między przeszłością a wydarzeniami zachodzącymi we współczesnym świecie. Treści kształcenia historycznego koncentrują się
w dużej mierze na problematyce politycznej, konﬂiktach i wojnach. Pozwala to
sądzić, że w każdym roku nauki w szkole podstawowej uczniowie będą poznawać
w czasie lekcji historii wydarzenia mające istotny wpływ na rozwijanie poczucia
bezpieczeństwa.
Drugi z elementów istotnych dla edukacji na rzecz pokoju to postawy – również
rozwijany w ramach lekcji historii. Tolerancja, sprawiedliwość i szacunek kształtowane są przez odwoływanie się do różnych faktów i wydarzeń historycznych.
Wypada jeszcze raz podkreślić, że wychowanie dla pokoju w połączeniu z edukacją historyczną odwołuje się do realnych przykładów jego łamania, co umożliwia
uczniom wejście w rolę i sprawdzenie siebie w danej sytuacji13. Odgrywanie ról,
scenek wiąże się też z emocjonalnym zaangażowaniem uczniów, co jednocześnie
pozwala im lepiej zrozumieć działalność instytucji państwowych i niebezpieczeństwo wynikające z wszelkich prób dominacji. Emocjonalne zaangażowanie uczniów
wpływa pozytywnie nie tylko na kształtowanie postaw, ale także na rozwijanie ich
zainteresowań ideą pokoju oraz uczy samodzielnego myślenia i działania.
Ostatni z elementów kształcenia historycznego, ważny również dla wychowania
dla pokoju, to umiejętność, czyli suma wiedzy i postaw, ale przeniesiona na obszar
codzienności14. Wśród umiejętności można wymienić: umiejętności intelektualne
pozwalające uczniom analizować bieg wydarzeń, stawiać pytania, kwestionować
stanowisko przeciwników i uzasadniać swoje racje oraz umiejętności społeczne,
dzięki którym w przyszłości uczeń stanie się aktywnym uczestnikiem życia społecznego15. Do umiejętności intelektualnych należy też zaliczyć: umiejętność słuchania, dyskutowania i obrony własnej opinii, umiejętność analizowania tekstów
źródłowych i wysuwania właściwych wniosków, a także umiejętności wymagające
osądu informacji pochodzących z różnych źródeł oraz umiejętności identyﬁkacji
i oceny takich zjawisk, jak: uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja. W ramach
lekcji historii kształtowane są takie umiejętności społeczne, jak uznanie i akceptacja inności, rozwiązywanie konﬂiktów bez uciekania się do przemocy i agresji oraz
rozumienie mechanizmów ochrony pokoju i bezpieczeństwa16.
Obecnie historia jest jednym z niewielu przedmiotów w polskim systemie edukacji, uwzględniającym także edukację dla pokoju. Na całym etapie edukacji, jakim
jest szkoła podstawowa, na lekcjach historii przekazywana jest wiedza na temat
13

M. Mazur-Rafał, M. Szarota, Edukacja na rzecz praw człowieka. Zarys metodologiczny,
w: M. Milczarski, M. Mazur-Rafał, M. Szarota, M. Lipka, K. Czajka, Historia a prawa człowieka.
Podręcznik, Warszawa 2013, s. 34.
14
Z. Lasocik, Edukacja w zakresie praw człowieka, w: Prawa i wolności człowieka, red. A. Rzepliński, Warszawa 1993, s. 126–127.
15
D. Heater, Human Rights Education In Schools: Concepts, Attitudes and Skills Council of
Europe, Strasbourg 1984, s. 6.
16
M. Milewska, Prawa człowieka w nauczaniu historii, w: Uniwersalne standardy ochrony praw
człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. J. Jaskiernia,
K. Spryszak, t. I, Toruń 2016, s. 78.
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wojen i konﬂiktów oraz związane z nimi konsekwencje, co pozwala sądzić, że historia jako nauka o przeszłości jest jednocześnie edukacją na rzecz bezpieczeństwa
i pokoju. Cele edukacji historycznej w szkole podstawowej nie ograniczają się tylko do rozwijania wyobraźni historycznej, umiejętnego posługiwania się pojęciem
czasu i przestrzeni, dostrzegania związków między przeszłością a współczesnością,
stosowania pojęć historycznych, ale uwzględniają też umiejętność stawiania pytań
i formułowania wniosków. Podstawowym elementem edukacji historycznej w tym
zakresie jest przekazywanie nie tylko wiedzy na temat wojen i konﬂiktów na przestrzeni dziejów, ale także kształtowanie postaw tolerancji, szacunku wobec innych
ludzi i narodów. Ważne jest więc to, aby na podstawie dokumentów i wydarzeń
z przeszłości uświadamiać uczniom, że każdy konﬂikt jest groźny, ponieważ może
on prowadzić do zachwiania pokoju. Edukacja historyczna w szkole podstawowej
opierająca się na chronologicznym układzie treści nauczania pozwala uczniom na
poznanie postaci, wydarzeń i procesów kształtujących świadomość historyczną
oraz tożsamość narodową i obywatelską. Poznawanie minionych dziejów zgodnie
z chronologią wpływa też korzystnie na rozumienie potrzeby utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Celem edukacji w zakresie wychowania dla pokoju
jest nie tylko wiedza na jego temat, ale przede wszystkim uświadamianie uczniom
konieczności jego przestrzegania i reagowania tam, gdzie nie jest on przestrzegany.
Należy też sygnalizować uczniom, że we współczesnym świecie nadal są miejsca,
gdzie utrzymanie pokoju pozostaje poza zasięgiem realnych możliwości17.
Historia jako przedmiot nauczania, na co zwróciła uwagę E.A. Wesołowska,
może służyć zarówno wychowaniu militarystycznemu, jak i wychowaniu dla pokoju18. Z uwagi na przeszłość naszego narodu, doświadczenia zaborów i II wojny światowej edukacja historyczna w polskiej szkole podstawowej kładzie nacisk
na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei życia w pokoju. Szczególnego
znaczenia nabiera więc rola nauczyciela i jego obiektywizm wobec omawianych
wydarzeń. Nauczyciel powinien zwracać uwagę uczniów na przyczyny i skutki
wydarzeń, zachować dystans wobec charakteryzowanych wydarzeń oraz wskazywać te wartości, które znalazły potwierdzenie w następnych epokach. Taki sposób
interpretacji minionych dziejów pozwala uczniom zrozumieć, że cywilizacja może
rozwijać się jedynie w warunkach pokoju. Wielkość i przemijanie wielkich mocarstw można zaznaczyć w czasie omawiania zagadnień dotyczących Egiptu, Rzymu i Cesarstwa Niemieckiego. Warto też zwrócić uwagę uczniów na fakt, że mocarstwa zbudowane na ucisku innych narodów pozbawione były trwałości. W toku
edukacji historycznej w szkole podstawowej należy akcentować ponadczasowe
osiągnięcia ludzkości zwłaszcza w sztuce i architekturze, co służy budowaniu więzi z innymi narodami i uczy szacunku dla ich dorobku.
Analizując dzieje narodów, uczniowie w szkole podstawowej poznają zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze zachodzące na przestrzeni wieków.
17

S. Gawlik, Potrzeba wychowania dla pokoju jako moralny nakaz współczesnej sytuacji i (dla)
współczesnego człowieka, „Prace Naukowe. Pedagogika” 2003, nr 12, s. 128.
18
E.A. Wesołowska, Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły, Warszawa 1989, s. 147.
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Doskonałym przykładem obrazującym wspomniane przeobrażenia może być Wielka Rewolucja Francuska. Problem niewolnictwa, ucisk wobec podbitych narodów,
walki społeczne i rewolucje pozwalają uświadomić uczniom dążenie człowieka do
wolności jako wartości o znaczeniu uniwersalnym. Istotną rolę w edukacji na rzecz
pokoju prowadzonej w ramach lekcji historii odgrywają także analizowane w czasie lekcji kierunki ﬁlozoﬁczne, dokumenty i akty prawne oraz wyznania religijne.
Zainteresowanie człowiekiem i jego możliwościami rozwoju w okresie renesansu,
idea tolerancji, odkrycia geograﬁczne, rozwój techniki, koncepcja państwa opartego na zasadach równości niewątpliwie przyczyniły się do powstania nowego ustroju społeczno-ekonomicznego w Europie. Ważna w edukacji na rzecz wychowania
dla pokoju jest nie tylko znajomość poszczególnych faktów, lecz także właściwe
rozumienie ciągłości procesów historycznych. Edukacji tej może również służyć
odwoływanie się na lekcjach historii do faktów i wydarzeń wskazujących pozytywne zjawiska wynikające z życia w pokoju.
Duże znaczenie dla upowszechniania idei życia w pokoju mają lekcje historii,
podczas których uczniowie poznają biograﬁe wyjątkowych i godnych naśladowania osób. Fragmenty listów, dzienników i pamiętników władców, wodzów, ludzi
nauki i sztuki zazwyczaj są dla uczniów ciekawe, a jednocześnie służą wychowaniu dla pokoju. Warto pamiętać jednak o tym, by nie ograniczać biogramów jedynie
do wybitnych polityków czy dowódców wojskowych, ale wskazywać te postacie,
które dzięki, swojej pracy i osobowości dokonały wielkich rzeczy w umacnianiu
idei pokoju, mimo nieraz poniewierki, a nawet konieczności opuszczenia własnego
kraju.
W trakcie edukacji historycznej w szkole podstawowej uczniowie zetkną się
również ze zjawiskami i wydarzeniami wymagającymi oceny moralnej, będącymi
efektem łamania praw człowieka. Chronologiczny układ treści nauczania pozwala
nie tylko na analizę, ale także na interpretację wyniszczającej działalności jednych
narodów wobec innych. Przykładami mogą być walki religijne w Europie, kolonizacja Ameryki, polityka hitlerowskich Niemiec wobec Polaków i Żydów. Ocenie
moralnej można poddać także pozytywne przykłady zaczerpnięte z historii Polski, na przykład udzielenie schronienia Żydom w XI–XV w. czy podczas okupacji
hitlerowskiej. Cechą godną podkreślenia w toku edukacji historycznej uczniów,
ważną również dla wychowania dla pokoju, jest tolerancja, dzięki której w Polsce
nie było wojen bratobójczych i religijnych. Warto też zwrócić uwagę uczniów na
fakt, że Polska jako kraj otwarty na inne narody udzielał schronienia prześladowanym w innych częściach Europy. Mniejszości narodowe zamieszkujące na terenie
naszego kraju mogły zachować swoją odrębność religijną, językową i obyczajową,
a nawet otrzymywały prawa i przywileje, które przysługiwały Polakom. Realizując
treści nauczania i pamiętając o wychowaniu dla pokoju, nauczyciel powinien też
zasygnalizować uczniom, że Polska w epoce przedrozbiorowej była krajem wielonarodowościowym.
Istotną rolę w upowszechnianiu idei pokoju odegrały międzynarodowe organizacje i ruchy społeczne. Szczególnego znaczenia nabrały one w czasach najSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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nowszych. Historyk, realizując podstawę programową, jest więc zobligowany do
zapoznania uczniów z Ligą Narodów powstałą w wyniku I wojny światowej i Organizacją Narodów Zjednoczonych utworzoną po II wojnie światowej. Należy też
pamiętać, że treści zapisane w podstawie programowej mają postać haseł, których
realizacja zależy w dużym stopniu od nauczyciela. Zadanie to jest jednak ułatwione dzięki dostępnym podręcznikom wyposażonym w teksty źródłowe, mapki, tabele materiały ikonograﬁczne i statystyczne.
Różnice ekonomiczne, społeczne i ideologiczne powodują, że prawdopodobieństwo zagrożenia pokoju we współczesnym świecie jest nadal realne. Z tego
powodu edukacja w zakresie wychowania dla pokoju, która nie jest łatwym zadaniem, zmusza do podjęcia działań skierowanych na kształtowanie u uczniów
tolerancji wobec drugiego człowieka i jego odmienności19, by – jak uważał
B. Suchodolski – mogli współdziałać w przezwyciężeniu różnych źródeł zagrażających pokojowi20. W tym celu nauczyciel, odwołując się do historii najnowszej, może zapoznać uczniów z sytuacjami, w których wciąż ścierają się różne
interesy, a także z polską polityką pokojową i udziałem naszego kraju w międzynarodowych akcjach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Z punktu widzenia
edukacji dla pokoju jest to istotne działanie, ponieważ „wychowanie młodego
pokolenia (…) nie jest nowym celem edukacyjnym, stanowi jednak wciąż ważne
zadanie dla szkoły”21.
Programy nauczania historii powstające w oparciu o nową podstawę programową dla ośmioletniej szkoły podstawowej konstruowane są w taki sposób, aby
uczniowie mogli obserwować rozwój ludzkości, aż do współczesności. Mają
okazję poznać procesy, prawa i prawidłowości występujące w dziejach świata,
przyczyny i skutki wojen oraz przykłady pokojowego współżycia. Programy
nauczania i podręczniki przeznaczone do nauczania historii w szkole podstawowej sprzyjają realizacji zadań wynikających z szeroko pojętej „edukacji
dla pokoju”22. Historia jako jeden z przedmiotów nauczania stwarza również
możliwości rozwijania wrażliwości na sprawy innych ludzi, popularyzowania
idei pokojowej współpracy między narodami, kształtowania emocjonalnego
stosunku uczniów do własnej ojczyzny oraz racjonalnej oceny zachowań ludzi
w czasie wojny i pokoju.
Historycy i politolodzy zwracają uwagę na fakt, że koncepcja pokoju ulega
ciągłym zmianom. Zdaniem J. Leek: „Pokój staje się pojęciem prospektywnym
i wiąże się z określoną jakością życia, wyraża się w postawach tolerancyjnych,
umiejętności dialogu, otwartości na drugiego człowieka, umiejętności współdziałania i budowania ludzkiej cywilizacji”23. Zadaniem edukacji historycznej z myślą
19

H. Cudak, Edukacja dla pokoju w szkolnym systemie dydaktyczno-wychowawczym, w: Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy start ludzkości w XXI wieku,
red. Z. Łomny, Opole 1995, s. 56.
20
B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990, s. 150–148.
21
H. Cudak, dz. cyt., s. 115.
22
Tamże, s. 122.
23
J. Leek, dz. cyt., s. 254.
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o wychowaniu dla pokoju już na etapie szkoły podstawowej jest zatem aktywizacja uczniów, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz kształtowanie postaw
obywatelskich. Edukacja historyczna już w szkole podstawowej jest jednym ze
sposobów wpajania nawyków pokojowego współistnienia. Słusznie więc zauważył B. Suchodolski, że współcześnie edukacja społeczeństw powinna opierać się
na pedagogice dialogu, pojednania i współistnienia24. Celem nauczania historii
powinno być również kształtowanie przekonania, że nierówność społeczna i polityczna jest genezą konﬂiktów międzyludzkich, a wszelkie przejawy agresji powodują nieobliczalne szkody25. Lekcje historii pozwalają też wskazywać uczniom, że
pokój i wojna są dziełem ludzi, a budowanie pokojowego ładu na świecie znajduje
się w zasięgu ich możliwości.
Historii nadano zatem ważną rolę w procesie wychowania aktywnych i świadomych swych praw i obowiązków obywateli. Jak więc historyk, nauczyciel
i wychowawca, ma prowadzić ucznia przez dzieje narodu, aby nauczyć go właściwie rozumieć słowo „pokój”? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: historyk powinien przedstawić swoim uczniom przeszłość Polski w sposób obiektywny, pokazując w niej to, co dobre, dla przykładu, a to, co złe, dla przestrogi.
Tylko prawdziwy obraz własnej ojczyzny, rzetelna wiedza o niej, zrozumienie
zachodzących w niej procesów może służyć kształtowaniu tzw. mądrego patriotyzmu26. A o taki przecież chodzi. Nauczanie historii daje zatem duże możliwości
w zakresie wychowania dla pokoju, chociażby przez uświadamianie uczniom
różnych aspektów egzystencji narodu i państwa oraz wdrażanie ich do należytego w przyszłości wypełniania obowiązków obywatelskich. Wychowanie dla
pokoju, które wciąż pozostaje na marginesie edukacji szkolnej, powinno być procesem ciągłym i dobrze przygotowanym27, kształtowanym przez inspirowanie
uczniów do działania oraz budzenie zainteresowania zarówno przeszłością kraju,
jego kulturą, jak i dniem dzisiejszym.
Rola historii w edukacji na rzecz pokoju jest wielokrotnie podkreślana. Edukacja historyczna w szkole podstawowej powinna być tak prowadzona, aby umożliwić uczniom poznanie procesu dziejowego i czynników wpływających na rozwój
społeczny, cywilizacyjny i kulturowy28. Wychowanie dla pokoju jako zespół działań, których celem jest obrona stosunków społecznych opartych na pokoju, prowadzone w ramach lekcji historii, powinno odwoływać się do zdarzeń i sytuacji,
które mogą pomóc przezwyciężać różne źródła zagrażające pokojowi29. Zdaniem
E.A. Wesołowskiej wychowanie dla pokoju, które opiera się na takich wartościach,
jak: akceptacja równości między ludźmi, poszanowanie godności ludzkiej czy so24

B. Suchodolski, Przygotowanie do życia w pokoju, „Biuletyn PTP” 1985, nr 3–4, s. 16–21.
E.A. Wesołowska, Współczesna pedagogika pokoju, w: Pokój – dialog – edukacja, materiały
z sympozjum naukowego w Płocku, red. I. Mroczkowski, E.A. Wesołowska, Płock 2003, s. 174.
26
E.A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne w szkole, Warszawa 1988, s. 119–120.
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J. Leek, dz. cyt., s. 256.
28
E.A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne…, s. 119–120.
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K. Klimek, Pedagogika pokoju, edukacja obywatelska i wychowanie patriotyczne w ujęciu
profesor Eugenii Anny Wesołowskiej, „Edukacja Dorosłych” 2016, nr 1, s. 78.
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Abstract
History as a subject of education has long been considered one of the most important elements in the process of upbringing for peace. The reform of education and the related new
core curriculum of the subject caused that in the primary school starting from the ﬁfth grade
students will learn about past events in chronological order. Such a system is conducive to
the perception of cause-and-effect relationships and a better understanding of the links between the past and events occurring in the modern world. History provides many examples
regarding the issue of peace, which is why it is one of the elements that are important in the
process of education for peace.
Keywords: peace, security, education, history.

Wychowanie dla pokoju w kontekście nauczania przedmiotu historia…

lidarność z mniej uprzywilejowanymi, powinno uwzględniać treści wychowania
dotyczące przyczyn i konsekwencji wojen, działalności organizacji pokojowych
oraz upowszechniania kultury pokoju30.
Obecny świat jest pełen nowych niebezpieczeństw, ale i nowych możliwości,
dlatego edukacja wymaga realizacji pogłębionej idei wychowania dla pokoju. Edukacja historyczna, pamiętając o wychowaniu dla pokoju opartym na minionych
wydarzeniach historycznych, powinna: wskazywać dobro w postawach, wspierać
poszanowanie godności ludzkiej, akcentować równość między ludźmi, promować
działania podejmowane przeciwko niesprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich. Wychowanie to może być prowadzone w ramach edukacji historycznej,
choć jest zadaniem długofalowym, wymagającym starannego przygotowania, ale
jego realizacja pozwoli uczniom uzyskać kompetencje, dzięki którym w przyszłości będą lepiej rozumieć otaczający ich świat, inne narody, ich historię i kulturę,
a w konsekwencji bezpieczniej żyć.

Резюме
История как предмет образования уже давно считается одним из самых важных
элементов процесса воспитания мира. Реформа образования и связанная с ней новая
основная учебная программа этого предмета вызвали то, что ученики в начальной
школе, начиная с пятого класса, узнают о событиях прошлого в хронологическом
порядке. Такая система способствует восприятию причинно-следственных связей
и лучшему пониманию связей между прошлым и событиями, происходящими в современном мире. История дает много примеров в вопросе о мире, поэтому он является
одним из элементов, которые важны в процессе образования в интересах мира.
Ключевые слова: мирe, uстория, безопасность, образование.
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E.A. Wesołowska, Wychowanie dla pokoju a praktyka pedagogiczna, „Rocznik Andragogiczny” 1999, s. 42.
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Wojna i pokój w polskich
podręcznikach szkolnych
XXI w.

Dobór podręczników i ich znaczenie
Dla potrzeb tego artykułu należy sprecyzować, co oznacza termin „wychowanie
dla pokoju” w kontekście podręczników szkolnych. Można tu wyróżnić co najmniej
cztery płaszczyzny rozumienia tego pojęcia. Pierwsza, najbardziej oczywista, to
pokazywanie wprost, że wojna jest zła, jest nieszczęściem i istnieją lepsze metody rozwiązywania sporów międzynarodowych. Druga, mniej oczywista, to sposób
pisania o innych krajach, przede wszystkim sąsiadujących z Polską, w kontekście
współdziałania, a nie konﬂiktów. Tu istotne jest również pokazywanie współistnienia dzieci (i dorosłych) różnych narodowości, mniejszości narodowych w jednym
państwie, w jednej klasie, zakładzie pracy, pokazywanie, że różnice istnieją, ale
wystarczy je poznać, aby móc się porozumieć. To ostatnie dotyczy przede wszystkim podręczników dla dzieci najmłodszych. Trzeci element to znaczenie wojen dla
Polski – czy były one kluczowe w procesie dążenia do niepodległości czy tworzenia potęgi kraju? Jakich głównie bohaterów narodowych czczą podręczniki? Czy
oprócz wojen ukazuje się też inne działania, które były nie mniej istotne – dbałość
o kulturę narodową, oświatę, politykę wewnętrzną? I wreszcie stosunek do wojska, do jego znaczenia dla kraju. Oczywiście nie sposób w krótkim artykule omówić szczegółowo tych wszystkich punktów, zatem będzie to przedstawienie tylko
pewnego zarysu problemów pojawiających się na łamach podręczników szkolnych
w ostatnich latach.
Artykuł ten oparty został na analizie wybranych polskich podręczników szkolnych z XXI w. (przy czym XXI w. zaczyna się tradycyjnie, choć nienaukowo
w roku 2000, a ostatnie omawiane podręczniki reprezentują podstawę programową sprzed reformy szkolnictwa i likwidacji gimnazjów). Co może zaskoczyć, to
ich dobór, oparty został bowiem przede wszystkim na podręcznikach do nauczania początkowego, języka polskiego, historii i WOS-u dla szkoły podstawowej,
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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a nie na podręcznikach historii i WOS-u dla starszych uczniów. Te ostatnie zostały oczywiście także uwzględnione, choć głównie dla celów porównawczych.
Przyczyn takiego doboru było kilka. Po pierwsze, podręczniki dla najmłodszych
dzieci mają znacznie większe możliwości publikowania tekstów mających wpoić
właściwe postawy. Czytanki są pisane lub dobierane nie tylko z punktu widzenia ściśle naukowego, dydaktycznego, ale także wychowawczego (choć obecnie
w mniejszym stopniu niż w ciągu poprzednich 200 lat, gdy skupiano się na przekazywaniu pozytywnych wzorców i właściwych wartości)1. Autorzy nie są skrępowani, w przeciwieństwie do tych, którzy piszą podręczniki do historii, chronologią
i koniecznością pokazywania konkretnych wydarzeń, faktów, postaci uważanych
za najistotniejsze w edukacji historycznej. To jednak tylko jeden argument przemawiający za takim wyborem. Drugi być może jest istotniejszy. Trzeba bowiem
pamiętać, że podręczniki dla klas najmłodszych są przez uczniów czytane i często
zapamiętywane. Natomiast podręczniki do konkretnych przedmiotów zazwyczaj
nie zostają w pamięci na długo. Gdy zapytać kogokolwiek, jaki miał podręcznik
w 3 licealnej, najprawdopodobniej nie będzie w stanie przypomnieć sobie ani tytułu, ani tym bardziej treści. Współcześni uczniowie klas starszych w ogóle coraz
rzadziej korzystają z podręczników, ponieważ wykorzystują do uczenia się inne
źródła. Ale nie dotyczy to najmłodszych. Większość dorosłych osób pamięta swoje
podręczniki dla klas pierwszych, elementarze i pierwsze czytanki. Innymi słowy,
należy przypuszczać, że na sam proces wychowania i widzenia świata mogą one
wywrzeć wpływ większy niż najlepiej opracowany podręcznik dla niemal dorosłej
czy wręcz dorosłej młodzieży.
Bardzo istotne w tej analizie, oprócz książek do nauczania początkowego, będą
także podręczniki do szkoły podstawowej, jednocześnie do historii i WOS-u. Te
podręczniki pod nazwą Historia i społeczeństwo dla szkół podstawowych mają
w przybliżeniu jednakowy układ. Większość miejsca zajmuje codzienność, rodzina, szkoła, społeczności lokalne. Władzy poświęcone jest bardzo niewiele miejsca, podobnie innym krajom – najwyżej dwie–trzy strony. W starszych klasach
dochodzą jeszcze kwestie etyczne, roztrząsane w sposób bardziej teoretyczny niż
w klasach najmłodszych, gdzie omawia się przede wszystkim codzienne zachowania – co jest pożądane (koleżeństwo, lojalność), a co nie (drobne kradzieże,
nieprzestrzeganie przepisów drogowych). Od najmłodszych klas dzieci poznają też
prawa ucznia i zasady ich przestrzegania. Unia Europejska pojawia się wprawdzie
w pierwszych klasach, ale później ten temat jest znacznie rozszerzony – omawia
się nie tylko znaczenie, ale także funkcjonowanie Unii. Pojawiają się też omówienia ustrojów, demokracji, prawa człowieka.
Wprawdzie artykuł obejmuje stosunkowo niedługi okres, od 2000 r., ale jednak
trzeba pamiętać o zmieniających się programach. Oznacza to, że pewne tematy
pojawiają się na różnym etapie nauki nie dlatego, że uznano dzieci za dostatecznie
dojrzałe, aby mogły je zrozumieć, ale dlatego, że tak wynika z przyjętego schema1

A. Landau-Czajka, Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra, Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785–2000, Warszawa 2002.
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Wojna jest złem
Zazwyczaj „wychowanie dla pokoju” w tekstach dla dzieci ogranicza się do
pokazywania możliwości współpracy i pokojowego rozwiązywania konﬂiktów.
Pojedyncze wiersze czy teksty o znaczeniu pokoju można znaleźć w licznych podręcznikach, ale pochwała pokoju nie jest tożsama z potępieniem wojny. To ostatnie
we współczesnych podręcznikach jest niezwykle rzadkie.
Jest wręcz zaskakujące, jak niewiele tekstów w podręcznikach daje dzieciom
taki prosty przekaz. Nawet tam, gdzie pisze się o oﬁarach, są to zwykle oﬁary
złożone w dobrej sprawie, choćby chodziło o ludność cywilną. Z przejrzanych kilkudziesięciu podręczników tylko w trzech odnaleźć można fragmenty, z których
wynika, że wojna jest złem, że przynosi jedynie nieszczęścia. W najwcześniejszym
z analizowanych, z 2000 r., znajduje się tekst wyjątkowy, fragment pamiętnika
Zlaty Filipowicz z Sarajewa, pokazujący, jak wojna wdziera się w codzienne życie
społeczeństwa, dzieli ludzi, jak dramatyczne ciężko żyje się dzieciom i ludności
cywilnej. Tekst, przeznaczony dla uczniów klasy trzeciej, jest wyjątkowo dramatyczny nawet dla osoby dorosłej2. Sąsiaduje z nim wiersz Ewy Skarżyńskiej
„Drzewo pokoju”: „My, / dzieci całego świata, / bez względu na kolor skóry, /
pragniemy / pokoju. / Niech pokój / jak drzewo / urasta w chmury!”3.
Kolejny podręcznik to Był sobie człowiek z 2006 r., podręcznik szczególny,
w którym nie tylko nie ma prawie wcale wojen, ale także umieszczono czytankę
pokazująca dzieciom wyjątkowo emocjonalnie, czym naprawdę jest wojna. Chłopcy bawią się na dworze, symulują walki, „strzelają” do siebie. Świadkiem tego jest
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tu nauczania historii. Na przykład aż do 2017 r. historia zawsze zaczynała się od
wykładu dziejów starożytnych, w których większą uwagę przykładano do kultury,
demokracji, obyczajów i ﬁlozoﬁi niż do konkretnych wydarzeń. Oznaczało to, że
z takimi pojęciami, jak demokracja, tyrania, geruzja, zaznajamiano dzieci najmłodsze, niekoniecznie zdolne do zrozumienia w pełni tych abstrakcyjnych terminów.
W obecnym programie nauka historii rozpoczyna się już nie od starożytnego Egiptu czy Grecji, ale od historii Polski w formie raczej opowieści niż systematycznego
wykładu.
Podręczniki do historii dla klas starszych miały przez większą część omawianego okresu klasyczny układ chronologiczny. Miała wprawdzie nastąpić zmiana
zasad nauczania historii, od klasy drugiej szkół ponadgimnazjalnych miał wejść
nowy układ, nie chronologiczny, a problemowy. Podręczniki do znowelizowanego
programu zostały opracowane i wydane, ale młodzież uczyła się z nich zaledwie
dwa czy trzy lata. Nie były też powszechnie używane – tzw. ścieżki edukacyjne pozostawiono do wyboru nauczyciela. W nowej podstawie programowej powrócono
do tradycyjnej metody nauczania historii.

2

Z. Filipowicz, Pamiętnik Zlaty, w: Słońce na stole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego.
Klasa III, red. M. Lorek, cz. 2, Warszawa 2000, s. 111.
3
Tamże, s. 110.
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babcia jednego z nich, która w szoku, płacząc, biegnie do domu. W czasie wojny
zginęła starsza siostra babci. Gdy chłopiec wraca do domu, widzi w kuchni babcię,
nadal we łzach, pocieszaną przez rodzinę. Babcia z przerażeniem stwierdza, że wojna chyba nigdy się nie skończy. Dziadek także tak uważa – jest sceptykiem, stwierdza, że ludzie już tacy są, wydzierają sobie wszystko i szukają zemsty. Sprzeciwia
się temu mama: „Nie gadaj głupstw, tato (…) Po pierwsze nie zachęcamy dzieci do
prowadzenia wojen. (…) dobrze wiesz, że można walczyć o swoje racje bez rozlewu krwi. Współcześnie organizacje międzynarodowe potraﬁą ukarać agresorów
i zmusić ich do zawarcia pokoju”4. Następnie rozmowa schodzi na ekumenizm,
współpracę między religiami. W rezultacie Jasio stwierdza, że nie musi bawić się
w wojnę. W tym wypadku potępienie nawet zabawy w wojnę jest wyjątkowo surowe, pokazuje się dzieciom, że nawet stosunkowo niewinne zachowania mogą ranić
ludzi, a nawet więcej, mogą prowadzić do wzrostu agresji i nieszczęścia.
W podręczniku z 2016 r. II wojna pojawia się już tylko we wspomnieniach najstarszego pokolenia, w wierszu Natalii Usenko. „Pierwszego września prababcia
marszczy brwi niespokojnie. Myśli o bliskich, którzy polegli na strasznej wojnie”5.
Innymi słowy, wojna ma tu tylko jedno oblicze – jest straszna, przynosi śmierć
i nigdy niegasnący smutek. Nie kończy się w chwili zawarcia pokoju, w psychice
ludzi, którzy ją przeżyli, pozostaje na zawsze. Jak mało antywojennych tekstów,
jest skutkiem obecności (poza pojedynczymi wyjątkami) w czytankach tylko jednej wojny – II wojny światowej. Owszem, wojny toczyły się na ziemiach polskich
już wcześniej i czasem znaleźć można o nich wzmianki. Natomiast po 1945 r.
wojen nie ma, poza pojedynczymi wzmiankami o wojnie domowej w Jugosławii.
Wojna jest więc tylko historią, nie współczesnością, nie jest w żadnym wypadku
realnym zagrożeniem. Można zatem lekceważyć jej niebezpieczeństwo, jeśli jest
nawet dramatem – to dramatem, który już się rozegrał i więcej nie powtórzy.

Współdziałanie
Czym późniejsze podręczniki, tym mniej w nich wojen, a więcej codziennego
życia, współpracy. Bardzo wyraźną cezurą w pokazywaniu współpracy, różnorodności i współdziałania między rożnymi państwami i narodami jest rok 2004, czyli
rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po 2004 r. coraz więcej jest tekstów
o zjednoczonej Europie. Istotne jest, że Unia Europejska pokazywana jest nie tylko
jako organizacja mająca za zadanie koordynację współpracy gospodarczej i politycznej krajów członkowskich, ale przede wszystkim jako alternatywa dla wojny.
W podręczniku z 2012 r. tak tłumaczy się uczniom genezę UE: „Gdy w 1945 roku
nastał (...) pokój, wielu Europejczyków zadawało sobie pytanie: co zrobić, aby nie
wybuchła wojna? Niektórzy politycy na to odpowiedzieli: należy stworzyć zjedno4
A. Pawlicki, W. Widłak, Był sobie człowiek. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 4,
Warszawa 2006, s. 120–121.
5
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa trzecia,
cz. 1a, Warszawa 2016, s. 5.
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czoną Europę – taką, w której wojna stanie się niemożliwa”6. Zatem wstąpienie do
Unii w 2004 r. to dla Polaków nie tylko możliwość podróżowania, pracy, leczenia
się czy nauki w innych krajach, ale przede wszystkim gwarancja pokoju.
Ale nie tylko o Unii jest mowa. Wiele podręczników ukazuje również różnorodność, nawet w obrębie jednego kraju, regionalizmy, mniejszości – podkreślając, że
ludzie są różni, ale nikogo nie wolno dręczyć7. W podręczniku z 2005 r. dla klasy
VI znalazł się wiersz Słonimskiego „Ten jest z ojczyzny mojej”, a do niego pytania, między innymi: „Od jakiej postawy wobec zdarzających się w świecie krzywd
i wojen zależy «zdaniem podmiotu lirycznego» człowieczeństwo? Czy poczucie
solidarności z innymi narodami jest sprzeczne z postawą patriotyczną? Uzasadnij
swoje przekonanie”8. Zamieszczono też pytania o solidarność z innymi narodami
w wypadku wojen lub innych klęsk.
Cykl darmowych podręczników dla klas 1–3 Nasz elementarz i Nasza szkoła9
ukazuje po raz pierwszy naprawdę wielonarodową polską szkołę. Do klasy będącej
„zbiorowym bohaterem” podręczników chodzi wietnamski chłopiec, ciemnoskóra
dziewczynka, jest także, wprawdzie epizodycznie, przedstawiona uczennica – Romka i uczeń przybywający z Chin. Dzieci te są pełnoprawnymi uczniami, a nie, jak
często bywało we wcześniejszych podręcznikach, „ciekawostką”, gościem, dzieckiem specjalnie traktowanym. Cały program pierwszej klasy koncentruje się tu na
przedstawianiu spokojnego życia, bez specjalnych trosk, w swoim kraju, będącym
częścią Europy. Dzieci poznają, przynajmniej w formie ciekawostek, muzyki, potraw, inne kraje europejskie, sąsiadów Polski. Nie ma szczególnie wyróżnionych
żadnych krajów, jako większych przyjaciół, nie ma tym bardziej żadnego kraju,
o którym pisano by źle, nie pojawiają się żadne konﬂikty międzynarodowe10. Inne
kraje mogą być egzotyczne, interesujące, a obyczaje ich mieszkańców odmienne,
ale bynajmniej nie gorsze. O Chinach na przykład opowiada chłopiec, który mieszkał tam parę lat. Wprawdzie nowy uczeń, wychowany w chińskiej szkole zachowuje się nieco inaczej, niż polskie dzieci są przyzwyczajone, ale szybko przekonują się one, że inaczej nie znaczy źle. Uczą się też paru słów po chińsku11. Jest tekst
6

T. Małkowski, Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej, Gdańsk
2012, s. 50.
7
R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski, W. Kalwat, Historia wokół nas. Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, Klasa 4, Warszawa 2012.
8
A. Słonimski, Ten jest z ojczyzny mojej, w: Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów. Świat
przedstawiony. Podręcznik do języka polskiego klasa VI, red. A. Przybyszewska, cz. I, Warszawa
2005, s. 248.
9
To podręcznik opracowany przez rząd, wypożyczany dzieciom klas 1–3 za darmo. Miał zastąpić dotychczas istniejące podręczniki do nauczania początkowego. Został wprowadzony w 2014 r.,
obecnie zrezygnowano z kontynuacji tego programu, choć cykl podręczników nadal znajduje się
w użyciu w wielu szkołach.
10
M. Lorek, L. Wollman, M. Lorek, B. Ochimańska, L. Wollman, Nasz elementarz. Podręcznik
do szkoły podstawowej, Klasa 1, Warszawa 2014.
11
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa druga, cz. 1a,
Warszawa 2015, s. 16–17.
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o japońskim święcie Kwitnącej Wiśni12. W klasie trzeciej dzieci dowiadują się, że
„Każdy kraj w Europie ma swoją historię, kulturę i tradycje, które wyróżniają go
spośród innych. W każdym kraju można podziwiać zarówno zabytki, jak i nowoczesną architekturę”13. Poznają też dzieci z różnych krajów, które przedstawiają
się, czasem chwalą się czymś, co jest charakterystyczne dla ich kraju (Węgier umie
tańczyć czardasza, Francuzka ma widok z okna na wieżę Eifﬂa, przez miejscowość
małej Niemki przepływa Ren), ale równie często mówią o czymś, co jest charakterystyczne dla dzieci niezależnie od tego, gdzie mieszkają – Rosjanka lubi chodzić
do kina, Francuzka lubi sport, muzykę i kuchnię chińską. Uczniowie korzystający
z podręcznika mogą więc zauważyć, że dzieci z różnych krajów, choć mogą mieć
inne doświadczenia, są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Wśród nich jest też
dziecko, którego ojciec jest Włochem, a matka Hinduską, czyli kwestia narodowości nie jest pokazywana jednoznacznie, można mieć więcej niż jedną14.
W podręczniku do klasy 3 pojawia się problem często występujący w podręcznikach złożonych z różnego typu tekstów. Przekaz jawny jest nie do końca zgodny
z ukrytym. Jawnie podręcznik chwali tylko pokój. Zamieszczono w nim wiersz
Ewy Skarzyńskiej: „My, dzieci z całego świata, bez względu na kolor skóry, pragniemy pokoju. Niech pokój jak drzewo urasta w chmury! A chociaż z różnych
języków pragnienie nasze wyrasta, drzewo pokoju jest jedno i wszystkie łączy
miasta. I wszystkie łączy wioski, we wszystkich przegląda się rzekach. Czy to
Sekwana, czy Wisła, czy Amazonka daleka. Na naszym drzewie pokoju owoce
będą dojrzewać. I nikt nie będzie głodny w cieniu naszego drzewa”15. Dzieci mają
wskazać w tekście wiersza fragmenty o wartości pokoju, zaproponować hasła na
temat pokoju. Jednak w nieco wcześniej zamieszczonym w tej samej części opowiadaniu historycznym o Konstytucji 3 maja wojna jest ukazywana jako konieczność, więcej nawet – patriotyczny obowiązek. Kołłątaj mówi „Straszna ta wojna,
ale racja jest po naszej stronie (…). Walczymy w obronie naszej konstytucji, którą
caryca Katarzyna chce nam odebrać, a wraz z nią wolność. A obrona wolności to
dla każdego Polaka święta sprawa”16.
Niewątpliwie jednak w tym cyklu pokój jest obecny jako zjawisko trwałe, praktycznie nienaruszalne. Współdziałanie różnych krajów jest oczywistością, o konﬂiktach czy wojnach we współczesnym świecie w ogóle się nie wspomina. Różnorodność jest cenną wartością, niezagrażającą w żaden sposób pokojowi, przeciwnie – akceptacja różnorodności jest gwarancją stabilizacji i spokoju.
W podręczniku Elementarz XXI wieku, wykorzystywanym w ostatnich latach
w niektórych szkołach, wojna w ogóle się nie pojawia – nawet tekst o Korcza12
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa druga, cz. 3,
Warszawa 2015, s. 35.
13
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa trzecia,
cz. 1a, Warszawa 2016, s. 59.
14
Tamże, s. 59–61.
15
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa trzecia, cz. 4,
Warszawa 2016, s. 52.
16
Tamże, s. 49.
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Znaczenie wojen
Wydaje się jednak, że wychowanie dla pokoju nie było obowiązującą wytyczną
dla autorów podręczników, gdyż rozbieżność między różnymi książkami dla tych
samych klas (poza edukacją początkową), jest w tym względzie duża.
W najwcześniejszych podręcznikach z roku 2000 niektórzy autorzy starają się
zachować równowagę między opisem codzienności a wojen, inni koncentrują się
raczej na wojnie niż na pokojowych dokonaniach i wartościach czasów pokoju.
W podręczniku dla klasy piątej z 2000 r. wiele miejsca poświęcono harmonijnemu
współżyciu ludzi, cały rozdział – zaufaniu, wartości słowa, honoru i wierności,
ale choć zazwyczaj „honor i wierność” występuje w podręcznikach w kontekście
rycerzy czy armii, tu dotyczy codzienności, kolegów, równorzędnego traktowania wszystkich ludzi. „Dzieje Polski dostarczają wiele przykładów zachowań
ludzi, którzy zawsze byli godni zaufania, dotrzymywali słowa, służyli innym
i zawsze byli oddani dobrej sprawie”18. Jednak i tu jako przykład ukazany jest
hetman Stanisław Żółkiewski, co może jednak czyni wrażenie, że głównie żołnierze są wzorem propagowanych cnót. Jedną z nich jest niewątpliwie śmierć na
polu chwały. „Hetman (…) poległ żołnierską śmiercią, do końca wierny królowi
i ojczyźnie”19. Jest zaskakujące, jak rozdział o codziennych wartościach, które
powinny być obecne w życiu dzieci, zilustrowano przykładami, które świadczyłyby, że są one potrzebne przede wszystkim w czasie wojny. Interesująco w tym
podręczniku przedstawia się również historia. W kalendariach historii Polski
obejmujących okres od roku 1386 do 1989 znajduje się 37 wydarzeń, z czego
17 to różnego typu wojny (nie licząc stanu wojennego). Więcej „pokojowych”
wydarzeń to II Rzeczpospolita i PRL.
Wojna wprawdzie jest okrutna i giną na niej ludzie, ale to koszty, które warto w niektórych wypadkach ponieść. „Walka niosła oﬁary, o której mówią słowa
pieśni czy umrzeć przyjdzie nam w boju / czy w tajgach Sybiru nam zgnić / z trudu naszego czy znoju / Polska powstała, by żyć”20. Oﬁary poniesione w walce
o wolność są jak najbardziej dopuszczalne, wręcz pożądane, nie należy się ich bać.
Jednocześnie w tym samym podręczniku pracy organicznej poświęcono zaledwie

Wojna i pokój w polskich podręcznikach szkolnych XXI w.

ku o wojnie nie wspomina. Wszyscy sąsiedzi Polski są atrakcyjni i przyjaźni, nie
wspomniano o wojnach czy konﬂiktach, nawet w odległej przeszłości. Jest też czytanka o Unii Europejskiej i obozie dla dzieci z krajów Unii. Do uczestników przemawia organizator „Unia Europejska (…) powstała po to, żeby kraje członkowskie
mogły sobie pomagać. (…) Każdy kraj Unii jest inny (…). Każdy ma coś, czego
nie mają pozostałe. My też będziemy się ze sobą dzielić i uczyć się od siebie”17.

17

E. Hryniewicz, B. Stępień, Elementarz XXI wieku, Podręcznik część 2, szkoła podstawowa,
Warszawa 2014, s. 108–109.
18
M. Gensler, B. Gołębiowski, E. Marciniak, A. Syta, Historia i społeczeństwo 5, Warszawa
2000, s. 15.
19
Tamże, s. 16.
20
Tamże, s. 70.
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jeden akapit, co sprawia wrażenie, że ojczyznę można wywalczyć tylko w krwawym boju, walka o nią bez oﬁar jest zdecydowanie drugorzędna.
Inny podręcznik z tego samego roku i do tej samej klasy znacznie bardziej stara
się zachować równowagę między codziennością a wojną. Wielkie wydarzenia to
nie tylko wojny, przewroty, konstytucje, ale także kultura i nauka. W przeciwieństwie do poprzedniego, który „cywilne” cnoty ilustrował żołnierskim przykładem,
w tym opisując pasowanie na rycerza, podkreśla takie cywilne cnoty, jak dobroć,
wspieranie wdów i sierot, pojedynki – ale w obronie niewinnego21. Wiele miejsca zajmuje tłumaczenie, że ludzie są różni, ale równi, że takie same dzieci żyją
na różnych kontynentach, choć niektóre żyją w znacznie gorszych warunkach niż
dzieci w Polsce. Cały rozdział poświęcono patriotyzmowi. Składa się nań znajomość własnego kraju, jego dziejów i kultury, pielęgnowanie tradycji (głównie
szkolnych i związanych z patronem szkoły). Nie ma w kontekście patriotyzmu
żadnej wzmianki o walce czy umieraniu za ojczyznę. W kolejnym rozdziale, o wychowaniu przyszłych obywateli (co samo w sobie jest absurdem, bo uczniowie są
już obywatelami, a nie będą nimi w przyszłości), znajdujemy deﬁnicję „Dobrym
obywatelem jest osoba, która aktywnie działa na rzecz i dla dobra swojej grupy (społeczności szkolnej, narodu, ludzkości) i potraﬁ w jej imieniu podejmować
właściwe decyzje. Często sama proponuje rozwiązanie trudnego problemu, który
może przynieść korzyści i zadowolenie innym ludziom”22. Jak więc widać, dobry
obywatel działa, pomaga, rozwiązuje, a nie walczy. Także wymieniając przykłady
sławnych Polaków (Skłodowska-Curie, Kopernik, Kościuszko, Mickiewicz, Fredro, Reymont, Kusociński), skoncentrowano się na osobach ze świata kultury, nauki, sportu, tylko jedno miejsce zostawiając dla wodza i żołnierza.
Na drugim, jeśli można tak to ująć, krańcu skali znajduje się podręcznik Poznajemy historię ojczystą z 2002 r., przy czym należy tu zaznaczyć, że jest to podręcznik tylko do historii, a nie historii i WOS, co w oczywisty sposób wpływa na
przewagę opisywania konﬂiktów, a nie współdziałania. W skróconej opowieści
o historii Polski podkreślane są przede wszystkim wojny, unia polsko-litewska zajmuje jeden akapit – bitwa pod Grunwaldem niemal dwie strony. Powstania w czasie rozbiorów są omawiane szczegółowo, walce o utrzymanie kultury, oświacie,
działalności społecznej poświęcono jedną stronę. Uczeń dowiaduje się znacznie
więcej o wojnach i zrywach zbrojnych niż o codziennym życiu dawnych Polaków.
Walka jest przedstawiana zawsze jako zasadna, a przegrane powstanie listopadowe
– to po raz kolejny skutek braku wiary w zwycięstwo23.
Bardzo charakterystyczną tendencję swoistego gloryﬁkowania wojen widać
szczególnie przy omawianiu święta narodowego 11 listopada. Tu na pierwszym
planie zawsze jest wojsko i polegli za ojczyznę. W podręczniku z roku 2003 z oka21
J. Machnicki, G. Lenrecht, J. Wołowiec, Moje otoczenie. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV, Kielce 2000.
22
Tamże, s. 37.
23
M. Deszczyńska, M. Deszczyński, Poznajemy historię ojczystą. Podręcznik dla klasy czwartej
szkoły podstawowej, Warszawa 2002.
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zji 11 listopada pojawia się wiersz o deﬁladzie wojskowej, wzięty bezpośrednio
z dzieła Jadwigi Czarneckiej-Fiedlerowej – „Na święto dwudziestolecia niepodległości. Wiązanka utworów okolicznościowych do użytku szkolnego. Warszawa
1938”24. W podręczniku z 2010 r. opublikowano wiersz o poległych za ojczyznę:
„Dzisiaj wielka jest rocznica / Jedenasty listopada / Tym, co zmarli za ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa. / Im to bowiem zawdzięczamy / wolność – polską mowę w szkole, / to, że tylko z ksiąg historii / poznajemy dziś niewolę”25. Ten
wiersz przedwojennego twórcy, nieadekwatny zresztą do doświadczeń współczesnego dziecka, wskazuje jasno – ojczyznę da się odzyskać wyłącznie, jeśli się za
nią zginie. Pod wierszem znajduje się pytanie „Wyjaśnij, kto to jest patriota i wymień znanych Ci patriotów lub znane patriotki”. Pomijając gramatyczną niezręczność tego zdania, uczeń po przeczytaniu tego wiersza nie bardzo może zdeﬁniować
patriotyzm jako płacenie podatków i przestrzeganie prawa, a jako patriotkę wskazać panią Kowalską pracującą w organizacji humanitarnej – patriotyzm wyraźnie
powiązany jest ze śmiercią za ojczyznę. Ten wiersz jest zresztą wykorzystywany
w bardzo wielu podręcznikach, także w obecnie obowiązującym, ministerialnym.
Tam wojna pojawia się w klasie drugiej, także z okazji 11 listopada26. Jeden z tekstów – współczesny, napisany na potrzeby podręcznika, podkreśla „pokojowe” elementy dbania o polskość za czasów zaborów. „Polacy nadal dbali o swoje tradycje,
kulturę i polską mowę. Dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w listopadzie 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość”27, drugi to właśnie wiersz
Wiszniewskiego.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego z okazji 11 listopada podręczniki zamieszczają
niemal wyłącznie teksty sławiące wojsko i wojnę, jest banalnie prosta – bo przede
wszystkim takie da się znaleźć. W PRL-u nikt nie sławił 11 listopada. Trzeba więc
sięgać po wiersze okresu międzywojennego, a te, oczywiście, koncentrowały się
na Legionach i wojsku.
Być może jednak najistotniejszym elementem mającym wpływ na to, jak uczniowie będą postrzegać wojnę, jest fakt, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z systematycznym omawianiem jakiegoś okresu (dotyczy to w szczególności zaborów) wojny i powstania, wysuwają się na plan pierwszy, i to one są uznawane
za kluczowe w dziele odzyskania niepodległości (albo utrzymania potęgi państwa
24
„Oto dzwony przebiły dzień szary / i we ﬂagi już strojne ulice, / oto mienią się barwne sztandary, / a z nas każdy zjaśnione ma lice. / Idą hufce i hordy od rana/idą piesze i konne brygady,/wszystkie
karne i równe jak ściana / wśród dzisiejszej radosnej parady. / Idą starsi i młodzież, i dzieci / gra
muzyka wśród tłumów powodzi. / Hymn dziękczynny do niebios gdzieś leci / smutną Polskę Bóg
szczodrze nagrodził”. Zob.: A. Pllak, Język polski. Zaczarowane strony, Warszawa 2003, s. 67.
25
L. Wiszniewski, Jedenasty Listopada, w: Raz dwa trzy teraz My!, Podręcznik dla klasy 2, cz. 1,
Warszawa 2010, s. 77.
26
Ten wiersz powtarza się w kilku podręcznikach i to przez szereg lat, m.in. M. Lorek, Słońce na
stole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, klasa III, cz. 1, Warszawa 2000, s. 75; Raz dwa trzy
teraz My. Podręcznik dla klasy 2, cz. 1, Warszawa 2010, s. 77.
27
M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa druga, cz. 1b,
Warszawa 2015, s. 36–37.
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– tu może tylko wyłamują się czasy Kazimierza Wielkiego). Gdy mowa o przetrwaniu okresu rozbiorów, zawsze uczeń najpierw jest zapoznawany z organizacjami konspiracyjnymi i powstaniami, uczy się ich przebiegu i znaczenia, a dopiero
w drugiej kolejności dowiaduje się, że „oprócz tego” trwała jakaś praca organiczna,
utrzymywanie kultury, dbanie o szkolnictwo polskie. To zawsze drugi plan, zawsze
teksty o tym, co nie jest walką, są znacznie krótsze i mniej szczegółowe, w żadnym
z podręczników kolejność nie jest odwrócona (czyli: Polacy dbali o swoją kulturę,
szkoły, język i dlatego Polska mogła się odrodzić, przyczyniły się do tego także
powstania). Nie ulega wątpliwości, że uczniowie są przekonywani w ten sposób,
że wojna jest jedyną albo co najmniej najlepszą metodą walki o wolność. Tylko
wojna tworzy bohaterów, a bohaterowie bardzo wpływają na wyobraźnię młodzieży. Bohaterów walki o gospodarkę czy kulturę poznaje się tylko marginesowo i nie
są oni opisywani jako wzorce postępowania i patriotyzmu.

Wojsko, wojsko – czyli wielki nieobecny
W podręcznikach ważne bywa nie tylko to, co w nich jest, ale także to, czego
w nich nie ma. A w podręcznikach dla szkół podstawowych nie ma bardzo wielu
rzeczy istotnych z punktu widzenia wychowania dla pokoju, pewnych tematów,
które w podręcznikach XIX i XX w. pojawiały się bardzo często. Przede wszystkim
niemal nie ma wojska. Uczniowie zapoznają się z historycznymi postaciami, zasłużonymi wodzami, hetmanami, dowódcami, ale współczesna armia znikła z kart
podręczników. Żołnierz, który zawsze dzielnie bronił naszych granic i był bohaterem wielu czytanek czy opowiadań, we współczesnych podręcznikach niemal nie
występuje. Być może to nie jest zmiana świadoma. Przyczyna może być zupełnie
inna, święto wojska przeniesione na 15 sierpnia „wypadło” tym samym z kalendarium świąt obchodzonych w szkole. Faktem jest jednak, że dotychczas niezwykle
prestiżowy zawód, jakim jest żołnierz, jest niemal nieobecny. Nie ma nawet NATO
ani obecności w nim Polski, co przy wszechobecnej UE dziwi jeszcze bardziej
i jednak sprawia wrażenie, że żołnierze zostali wycofani z podręczników celowo.
Znikła jednocześnie zabawa w wojsko. We wszystkich przeanalizowanych
podręcznikach znalazła się tylko w trzech opowiadaniach. Raz opisana została
w sposób tradycyjny, jako bardzo pożądana i neutralna chłopięca rozrywka. W zamieszczonym fragmencie powieści Anny Kamieńskiej Żołnierze i żołnierzyki Staś
z ojcem bawi się na podłodze żołnierzykami. Toczy się wojna, zawsze wygrywają „nasi”. Wprawdzie matka nazywa synka „aniołkiem”, ale ojciec zdecydowanie
protestuje „To generał, a nie żaden aniołek, prawda, synu?”28. Zabawa w wojnę,
ambicje ojca, aby syn był „generałem”, są obecnie zupełnym wyjątkiem, tym bardziej że w podręczniku nie znajduje się informacja, że jest to urywek z książki
z 1971 r., a akcja toczy się przed wojną i w czasie II wojny, a nie współcześnie.
28

A. Kamieńska, Staś – czyli aniołek i generał w jednej osobie, w: E. Zechenter-Spławińska,
G. Leszczyński, E. Standmüller, A. Tynelska, Język polski. Przyjaciel na zawsze, Podręcznik dla
klasy IV, cz. 1, Warszawa 2001, s. 45.
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Wojna i pokój – dla młodzieży
Jednak to, co wystarcza najmłodszym, niekoniecznie wystarcza starszym.
W wypadku uczniów wyższych klas znika narracja dotycząca życia codziennego. W podręcznikach do języka polskiego teksty są dobierane z punktu widzenia
wartości literackiej czy wykładu historii literatury, w podręcznikach do historii
znajduje się chronologiczny opis dziejów. Tu znacznie trudniej pokazać współistnienie, znacznie więcej miejsca zajmują istotne dla kraju wydarzenia historyczne,
za które zazwyczaj uznaje się wojny i konﬂikty, a nie codzienność. Bardzo łatwo
zaobserwować to w narracji historycznej. Podręczniki do szkół podstawowych
pokazują życie codzienne, obyczaje, domy i stroje ludzi z różnych epok. Wojen
prawie nie ma, szczególnie w starszych epokach. Wojny w starożytności pojawiają
się dopiero w gimnazjum i zajmują bardzo dużą część narracji. Niezależnie od
epoki to głównie wojny stanowią cezury, pokazywane są ze szczegółami, liczy się
przebieg, zazwyczaj bardziej istotny niż przyczyny i skutki. Pojawiają się jednak
także okrucieństwa wojen.
Podręczniki do WOS-u dla starszych uczniów niewiele miejsca poświęcają
konﬂiktom, skupiając się na działalności państwa, prawie, podstawach socjologii.
Jednak i tu narracja wcale nie jest jednolita. Od podręcznika zależy, jak będzie przedstawiana wojna i pokój, konﬂikty międzynarodowe. W podręczniku
z 2013 r. wojny są omawiane w kontekście praw człowieka. „Wnioski z ponurych
wojennych doświadczeń ukazały potrzebę międzynarodowego systemu ochrony
praw człowieka”30. Jako główną przyczynę łamania współcześnie tych praw podręcznik wskazuje właśnie na wojny. Strony konﬂiktów naruszają wszystkie prawa
człowieka, przy czym szczególnie okrutne są wojny domowe, których oﬁarą pada
głównie ludność cywilna. Do oddziałów wojskowych wciela się dzieci, kobiety
są gwałcone, uchodźcy muszą chronić się za granicą, w obozach, niszczona jest
infrastruktura i środowisko, dochodzi do katastrof humanitarnych. W takim wy-
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Podręcznik wydano w roku 2001. W późniejszych podręcznikach motyw beztroskiej zabawy w wojnę zanika całkowicie. W podręczniku z 2006 r. (patrz wyżej)
zabawa w wojnę została jednoznacznie potępiona, być może nawet w przesadnie
dramatyczny sposób. W podręczniku z 2011 r. dziadek wspomina, jak mając 10 lat,
bawił się razem z bratem Stasiem guzikami w wojsko, odtwarzali bitwy, Staś, jako
starszy, zawsze wygrywał. Dziadek zaczął wygrywać dopiero po wojnie, bo został
sam, brat poległ w powstaniu. Zabawa w wojnę zostaje tu zestawiona z realną
wojną, co może budzić reﬂeksje, czy zabawa w wojnę jest właściwa (choć udział
w prawdziwej wojnie czytanka przedstawia jako patriotyczny obowiązek)29.
Mało jest też kombatanckich wspomnień rodziny, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że nawet dziadkowie uczniów urodzili się już zazwyczaj po wojnie.

29

T. Michałkiewicz, K. Mucha, O to chodzi! Język polski podręcznik klasa 4, cz. 2, Warszawa
2011, s. 35–39.
30
M. Grondas, J. Żmijski, Po prostu WOS, szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa 2013, s. 186.
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padku społeczność międzynarodowa i międzynarodowe organizacje zmuszone są
do humanitarnej interwencji31. Jak więc widać, o wojnie podręcznik nie mówi ani
jednego dobrego słowa, pokazując nie jej militarne, a społeczne znaczenie. Nie
liczą się wygrani i przegrani, łatwo dostrzec, że jeśli chodzi o ludność cywilną, to
przegrywają wszyscy. Jednak podręczniki z tego samego okresu, do poprzedniej
podstawy programowej (czyli oddzielne dla różnych ścieżek edukacyjnych), pokazują już nieco inną rzeczywistość. W nowej podstawie jeden z licznych tematów
był obowiązkowy: „Polski Panteon” – i tu opowiadana historia jest w dużej mierze
właśnie historią wojen. Jeśli chodzi o XX w., to na dziesięć rozdziałów historii Polski, cztery dotyczą wojen. Opisywano także codzienność, niezbyt raczej atrakcyjną. W każdym razie cała historia Polski przedstawiana jest w podręczniku z 2013 r.
jako ciąg walk, powstań i wojen, jako niemal jedynej drogi do niepodległości. Zaskakujące jest też, że przegrane powstanie listopadowe to błędy dowództwa, a nie
niemożność wygrania z Rosją. Dlaczego upadło powstanie styczniowe – uczeń się
nie dowie. Tylko w wypadku powstania warszawskiego pojawiają się wątpliwości.
Walka jest zatem dobra, wojna niekiedy konieczna, pokój zaś nie przynosi wcale
spokoju32.
Uczniowie najmłodsi, ze szkół podstawowych zapewniani są najczęściej o tym,
że wojna jest zła, a największą zdobyczą współczesności jest życie w pokoju. Podręczniki starają się unikać opisywania wojen, a jeśli już – przedstawiają je raczej
jako nieszczęście, rujnujące życie wielu ludzi. W starszych klasach narracja gwałtownie się zmienia. Na pierwszy plan wysuwa się historia, w której zasadnicze
znaczenie mają wojny, niezwykle istotne dla utrzymania czy odzyskania niepodległości. Mimo oﬁar wojny są zatem opłacalne dla kraju, bez nich nie ma wolności.
Uczeń, który przechodzi systematyczny kurs nauki szkolnej, może zatem uznać,
że historia społeczna, życie w pokoju jest mniej poważne, przeznaczone dla dzieci.
Starszym uczniom przekazuje się wiedzę o tym, co istotniejsze i najważniejsze –
czyli o konﬂiktach i wojnach, koniecznych oﬁarach. Prawdopodobnie bezwiednie
wpaja się zatem w uczniów przeświadczenie, że walka jest istotniejsza niż pokojowe działania.
Słowa kluczowe: podręczniki, wychowanie, wojna, pokój.

Abstract
Textbooks for schools in the 21st century provide young people and children with an inconsistent picture of war and peace. The textbook intended for young children concentrates
on cooperation, multiculturalism and conﬂict prevention. War, if at all in these textbooks,
is usually presented as bad, and people who take part in it as marked by trauma for life. In
textbooks for older children and youth, war is, however, mainly a means of maintaining the
31

Tamże, s. 197.
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Liceum i technikum, Warszawa 2013.
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Keywords: textbooks, upbringing, war, peace.
Резюме
Учебники для школ в XXI веке предоставляют молодежи и детям непоследовательную картину войны и мира. Учебник, предназначенный для маленьких детей,
концентрируется на сотрудничестве, мультикультурализме и предотвращении конфликтов. Война, если она содержится в этих учебниках вообще, обычно представляется плохой, и люди, которые принимают в ней участие, как обозначенные травмой на
всю жизнь. В учебниках для детей старшего возраста и молодежи война является, однако, главным образом средством поддержания власти государства или восстановления независимости. Миротворческие усилия по поддержанию независимости всегда
представляются второстепенными. Таким образом, студенты убеждены, что борьба
важнее мирных действий.
Ключевые слова: учебники, воспитание, война, мир.
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power of the state, or regaining independence. Peacekeeping efforts to maintain independence are always presented as secondary. Thus, the students are convinced that the ﬁght is
more important than peaceful activities.

Społeczeństwo
wielokulturowe

Tadeusz Bartoś

Wojny były, są i będą

Wojna jest dobrem
Ludzie lubią wojny, bez nich się nudzą. „Z nudów wybuchła pierwsza wojna
światowa” – mówił ostatnio w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” ﬁlozof polityki
Marcin Król1. W Wiedniu na wieść o wybuchu I wojny zapanował entuzjazm. Ludzie
czuli, że wreszcie coś się zmieni, że przełamie się atmosfera dekadencji, niemożności. Entuzjazm do walki przejawiali Niemcy przez cały okres panowania Hitlera. Załamanie moralne przyszło w ostatniej chwili, zwłaszcza tam, gdzie ludność cywilna
zobaczyła grozę wojny w nalotach dywanowych na ich własne miasta.
Komentując swoją książkę A Terrible Love of War2 James Hillman, wieloletni dyrektor Instytutu Jungowskiego w Zurichu, mówił: „W wojnie jest piękno,
ale ludzie nie lubią o tym mówić. I dodawał: Jesteśmy zafascynowani subtelnym
terrorem, inaczej nie oglądalibyśmy wojen w telewizji. Nigdy nie widziałem takiego piękna, jak wybuch bomby, wybuch samolotu. Nikt nie chce tego słuchać, ale
to fakt (...). Amerykańscy uczestnicy dwóch ostatnich wojen światowych pytani
o co walczyli, nie mówili, że o demokrację, o obronę własnego państwa, ale byli
tam dla innych żołnierzy. Byli z powodu miłości dla swego oddziału”3. Wracający z wojny w Iraku amerykańscy żołnierze nie chcieli opowiadać o tym, co tam
przeżyli. Było to dla nich jakby jakieś misterium, święty czas. Kiedy wojna się
skończyła, niektórzy popadli w depresję. Jakby stracili coś najcenniejszego w życiu. Braterstwo broni, próba charakterów, ujawnienie się największej szlachetności
człowieka – to doświadczenie wojny kapelana w sztabie armii Andresa, dominikanina Innocentego Bocheńskiego.
Platon w swoim dialogu Państwo proponuje taką organizację polis, by zarządzający, owa starannie wyselekcjonowana elita „najlepszych”, mądrych, dobrych
1
M. Król, Nuda jako śmiertelna choroba demokracji, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,
14481538,Nuda_jako_smiertelna_choroba_demokracji.html [dostęp: 30.12.2017].
2
J. Hillman, A Terrible Love of War, New York 2004.
3
Tenże, The Mystery of Love – Love & War #1, https://www.youtube.com/watch?v =I5faJvIuOrU [dostęp: 30.12.2017].

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

89

Tadeusz Bartoś

i pięknych, była zarazem dowódcami wojskowymi. Ideałem jest wykształcenie przywódców zdolnych zarówno do opartego na wiedzy, rozumie, sprawiedliwości zarządzania państwem, jak i uczestnictwa w wojennych przedsięwzięciach4. Ochrona
państwa, służba wojskowa należały do najszlachetniejszych czynów obywatela.
Także dziś w dowolnym państwie jego władze nie będą krytykować idei służby
wojskowej. Mają za to cały arsenał pochwał, nagród, odznaczeń, stopni. Wojownik
walczący o wolność naszą i waszą to wzór dla młodzieży. Szlachetność i wielkość wojny były wychwalane we wszystkich epokach historii naszej cywilizacji.
Za udział w wojennych potyczkach otrzymuje się najwyższe odznaczenia. Cześć
dla żołnierzy poległych na polu chwały to rytuały większości istniejących państw,
z wyjątkiem może Niemców z czasów ostatniej wojny światowej. Żyjemy w cywilizacji, w której immanentną składową jest kult męstwa wojennego. Wojenna
służba dalej stoi wysoko w hierarchii wartości. Oddanie życia na ołtarzu ojczyzny
należy do najbardziej szlachetnych sposobów bycia człowiekiem.

Utrata wiary w wojnę
Pozytywne nastawienie do wojny jako przedsięwzięcia zgoła duchowego, religijnego, albo co najmniej wysiłku cywilizacyjnego, trwało w historii Zachodu
nienaruszone w rozmaitych wariantach do I wojny światowej. Druga wojna zwiększyła wyrwę w tradycji pochwały żołnierskiego rzemiosła. Francja pogląd o ohydzie wojennej wyrobiła sobie już po I wojnie światowej z uwagi na gigantyczną
liczbę własnych oﬁar5.
Wojna straciła część dobrej sławy. A jeśli nie sama wojna, to z pewnością jej
charakter, totalny. Z uwagi na siłę rażenia nowoczesnej broni stała się wojna zbyt
wielkim ryzykiem dla równoważnych przeciwników. W tym duchu, niechętnym
wojnie, preambuła Aktu Konstytucyjnego UNESCO z 1945 r. głosi, że „wojny rodzą się w umysłach ludzi i tam przede wszystkim powinny być zwalczane”. Zapis
z 1945 r. nosi w sobie doświadczenie przerażenia ogromem destrukcji. Jednakże
kolejna globalna wojna nie wybuchła nie z powodu gruntownej zmiany ideologicznej, aksjologicznej – uniknięto jej ze strachu przed nuklearną zagładą.
Sama wojna nie straciła jednak na atrakcyjności. Pozostała kluczowym narzędziem walki o wpływy i dominację w świecie. Mieliśmy wojny w Wietnamie,
Korei, Izraelu, Iraku, Afganistanie, Libii. Mamy wojnę w Syrii, będziemy mieli
następne wojny. Ruch pacyﬁstyczny, związany z rewolucją’68, hipisowską miłością wszystkich do wszystkich, słynną pacyfką, był znaczącym fenomenem kulturowym. Nie zmienił jednak podstawowego nastawienia, które uznaje wojnę za
fundamentalną opcję w działaniu na arenie międzynarodowej.
W polityce państw obowiązuje zasada obrony własnych interesów, jeśli to koniecznie, także na drodze militarnej. Taka jest trwała polityka Stanów Zjednoczo4

Platon, Państwo, ks. V, tłum. Wł. Witwicki, Kęty 2003, s. 149 i nast.
Dlatego Francja de facto nie brała udziału, wbrew oﬁcjalnej polityce historycznej tego państwa, w II wojnie światowej.
5
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nych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Turcji, Korei Północnej i wielu innych państw. Lista krajów mających potencjał wojskowy pozwalający prowadzić
wojny poza swoim terenem rośnie. Polska także, choć nie jako samodzielny gracz,
uczestniczyła w wojnach w Iraku i w Afganistanie. Sformułowanie ONZ: „wojny rodzą się w umysłach ludzi” wymaga więc dopytania. W czyich umysłach się
rodzą, których ludzi? Bo przecież nie w głowach miliardów mieszkańców Ziemi,
ale gdzieś w umysłach elit, politycznych przywódców, przemysłowych lobby. Co
więcej, one się tam nie rodzą, one tam istnieją jako istotny element (niezbędny),
konstytutywny, prowadzenia polityki, funkcjonowania państwa. Czy więc ktokolwiek i cokolwiek potraﬁ zapobiegać wojnie? Wojny wszczynają jednostki o typie
przywódczym, organizują powody wszczęcia wojny, szkolą „ludzkie mięso”, którym tę wojnę jedynie da się prowadzić. Narody pozbawione własnych państw, jak
dziś Kurdowie, jak kiedyś Polacy, walczą zbrojnie o niepodległość. Państwa zależne chcą się wybić na niezależność, chcą dominować, a nie być zdominowane.
Wojna jest słuszna, kiedy leży w naszym interesie. Pisał już o tym Platon, wkładając w usta Trazymacha słowa: „sprawiedliwe jest to, co leży w interesie mocniejszego”6. W tym duchu Piłsudski słusznie postąpił, kiedy zajął Wilno i Lwów.
Taka jest opinia Polaków. Opinia Litwinów i Ukraińców jest dokładnie odwrotna.
Nic się nie zmieniło. Trzeba by gruntownie przebudować ten świat, żeby tego typu
problemy przeszły do historii.

Wojna ideologiczna
Wychowanie dla pokoju, jeśli miałoby być konsekwentne, musiałoby oznaczać
wychowanie w duchu skrajnego pacyﬁzmu. Oznaczałoby to odrzucenie wysokiej
pozycji w hierarchii wartości pojęcia „narodu” wraz z przypisywanymi mu atrybutami, takimi jak niepodległość, samostanowienie, nienaruszalność granic. W realnym świecie to pomysł księżycowy.
Idea „wychowania dla pokoju” jako wartość głoszona przez państwo i jego organy (np. szkoły) pełni funkcję maskującą, skoro państwa głoszące umiłowanie
pokoju mają lepszą opinię w świecie, aniżeli gloryﬁkujące agresję. Hasła „pokój”,
„wychowanie dla pokoju” albo nawet „wojna w imię pokoju” należą do arsenału
propagandowego państw jako jeden z instrumentów retuszowania własnego wizerunku. To element marketingu politycznego. Jak wiadomo, istotną składową każdej
wojny jest wojna propagandowa. Miłośnikami pokoju byli najwięksi dyktatorzy.
Pokój i demokrację dziś ma nieść światu (z różnym skutkiem) najbardziej uzbrojone państwo, kontrolujące militarnie wszystkie rejony mórz na kuli ziemskiej.
Dyktujące warunki słabszym w zamian za protekcję.
Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Anglia są militarnie zdolne do prowadzenia
działań wojennych poza swoim terytorium na szerszą skalę, samodzielnie. I często to robią. Prowadzą w wielu miejscach świata działania zbrojne. Uzbrojone
amerykańskie drony zabiły kilka tysięcy bojowników islamskich w Afganistanie
6

Państwo, 339D, s. 30.
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i Pakistanie. Na początku września 2017 r. Francja postanowiła uzbroić swoje drony, tak by móc zdalnie, na odległość, zabijać ludzi uznanych za wrogów. Zabijanie
z ukrycia, nie na otwartym polu, możliwe najpierw dzięki wynalezieniu prochu
przez pokutującego do dziś za to Alfreda Nobla, uznawano za niehonorowe. Trzeba było stanąć na ubitej ziemi, zgodnie z regułami walki, z otwartą przyłbicą. Dziś
normą jest coś dla wojowników poprzednich epok horrendalnego, zabijanie zza
węgła, zza biurka, strzelanie do ludzi jak do kaczek. Polska, choć na szerszą skalę
niezdolna do prowadzenia działań wojennych, bardzo by chciała mieć nowoczesny sprzęt lotniczy, uzbrojony, zdolny do szybkiego ataku. Rezygnacja z programu
unowocześnienia armii podlega powszechnej krytyce.

Si vis pacem para bellum
Paradoksalnie, jak już wspomnieliśmy, pokojowi na świecie sprzyja istnienie
supermocarstwa – USA, któremu nikt nie odważy się sprzeciwić, oraz istnienie
broni masowej zagłady, której wszyscy rozumni boją się użyć, bo sami staliby
się jej oﬁarami. Pokój jest więc uzbrojeniem się po zęby tak, żeby nikt nie śmiał
nas zaatakować. Sumy wydawane na zbrojenia przez USA to 37% światowych
wydatków na zbrojenia7. Inwestycje w zbrojenia, w wojnę, są źródłem postępu
technicznego. Potrzeba miniaturyzacji dla konstrukcji nowoczesnych rakiet umożliwiła powstanie nowych urządzeń, telefonów komórkowych i innych rozmaitych
sprzętów elektronicznych, które dziś są w powszechnym użytku. Wojna jest ważnym źródłem postępu technologicznego.
Pokój jest przywilejem silnych. Słabsi, jeśli chcą pokoju, wchodzą w sojusze
z silniejszymi. Nie tyle pokojowe nastawienie, ile agresywne, dominacyjne, imperialne, sprzyja ograniczeniu wojennych nieszczęść. Tak było w czasach imperium
rzymskiego i tak jest w czasach imperium amerykańskiego. Siła rażenia, która
wszelki realny opór czyni bezsensownym, okazuje się największym strażnikiem
pokoju.
Nie bez racji znacząca liczba komentatorów pisze, że reżim Korei Północnej
chce uzyskać możliwość ataku nuklearnego, by nie zostać zaatakowanym przez
USA. Przypadki Saddama Husajna i Mu’ammara Kaddaﬁego są dla Kim Dzong
Una lekcją, o której nie potraﬁ zapomnieć. Akcję zgładzenia tych dyktatorów przez
USA i ich sojuszników z NATO uznaje się za wielki błąd strategiczny, który podważył politykę budowania pokoju przez demonstrowanie obezwładniającej siły
militarnej. Ta bowiem paraliżuje swoim ogromem wtedy, kiedy straszy. Użyta już
nie odstrasza, ale rodzi desperację wśród dyktatorów, którzy stają się nieprzewidywalni.

7

J. Bereźnicki, 10 państw, które na zbrojenia wydają najwięcej, http://biztok.money.pl/gospodarka/artykul/10-panstw-ktore-na-zbrojenia-wydaja,128,2,2201216.html [dostęp: 7.12.2017].
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Czy program wychowania dla pokoju będzie ukrywał te fakty przed wychowankami? Egoizm narodowy, chęć ochrony siebie kosztem innych jest stałym elementem strategii organizmów państwowych. Wszystkich! Jak więc mówić o pokoju?
Nie może on być przecież naiwnym pacyﬁzmem apelującym o samorozbrojenie.
Niewiele jest państw, które z racji swojego położenia albo wielkości są na tyle
nieatrakcyjne, że nie muszą mieć regularnej armii. Czy mamy o tym wszystkim
w ramach wychowania do pokoju młodzieży nie mówić, by miała ona pokojowy,
naiwny obraz świata: że mianowicie ludzie myślą przede wszystkim o powodzeniu
innych ludzi, a państwa, najbardziej zatroskane są prosperitą swoich sąsiadów?
Czy tak już się nie dzieje? Przecież nie mówimy prawdy młodzieży o naturze wojny, raczej uczymy ją miłości do pokoju. To właśnie nazywa się moralnością, która
w naszej cywilizacji jest przede wszystkim udawaniem.
Obywatele USA grosso modo nie sądzą, że są krajem na zewnątrz despotycznym, agresywnym. Podobnie nie jest elementem masowej świadomości Brytyjczyków czy Francuzów ich agresywna polityka kolonialna XIX i XX w. Rosjanie są
przekonani, że nigdy w swej historii nie byli wojennym agresorem. Polska w świadomości swoich obywateli jest aniołem pokoju, krzywdzonym zawsze przez zewnętrznych wrogów. Mało kto wie, że w 1939 r. Polska zaatakowała wraz z Niemcami Czechosłowacje, zajmując sporny teren Zaolzia. Czy wychowanie dla pokoju
ma służyć podtrzymywaniu tych półprawd i kłamstw?
Znaczące państwa nie będą wychowywać młodzieży w duchu pacyﬁstycznym,
nie będą nauczać w szkołach, że zaciąganie się do armii to rzecz niemoralna, że
niegodziwa jest nauka używania broni, choćby to były dżojstiki w biurowcu Pentagonu, dzięki którym, jak w komputerowej grze, drony w Pakistanie zabijają podejrzewanych o terroryzm bojowników islamskich. Nikt w naszym kraju nie będzie
uczył młodzieży, żeby nigdy nie myślała o pracy w wojsku, bo jest to niegodziwość. Tymczasem wojsko to zorganizowany sposób zabijania innych ludzi. Moralność wojskowa, która nie pozwala zabijać? – to byłby absurd. Pozwala i szkoli
w zabijaniu. Opisuje też warunki, kiedy to zabijanie jest chwalebne, a kiedy niegodziwe. Kodeksy wojenne istniały zawsze, w tym choćby prawa dotyczące traktowania jeńców. Wszystko po to, by móc zabijać z czystym sumieniem. Widzimy,
więc fundamentalną sprzeczność przekazu, skłaniającą rządzących do mijania się
z prawdą.
Problem konieczności kłamstwa w sprawowaniu władzy dostrzegał już w swej
teorii państwa Platon. Analizując warunki konieczne skutecznego rządzenia, zauważał, że są sytuacje, w których nie sposób uniknąć kłamstwa: „Fałsz zawarty
w słowach, kiedy i w stosunku, do kogo jest użyteczny? Także nie zasługuje na nienawiść? Czy nie w stosunku do wrogów i w stosunku do tak zwanych przyjaciół,
kiedy skutkiem obłąkania albo jakiejś głupoty gotowi są robić coś złego? Wtedy,
żeby to odwrócić, kłamstwo staje się użyteczne. Jak lekarstwo”8.
8
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Nie każdy jednak jest lekarzem, nie każdy ma prawo leczyć. Potrzeba kompetencji i umiejętności. W swej analizie natury władzy Platon nie chce pozostawać ślepy, usprawiedliwia kłamstwo dobrą intencją władcy, ale ogranicza liczbę
uprawnionych do używania tego narzędzia: „Zatem jeżeli w ogóle ktokolwiek, to
rządzący w państwie mają prawo kłamać; albo w stosunku do wrogów, albo w stosunku do własnych obywateli, dla dobra państwa. A nikt inny niech czegoś takiego
nie próbuje. Gdyby człowiek prywatny takich rządzących okłamywał, uznamy to
za taki sam, a nawet za większy grzech, jak gdyby chory lekarzowi albo ćwiczący się nauczycielowi gimnastyki mówił nieprawdę o tym, jak się ma jego
ciało, albo jakby ktoś sternikowi mówił nieprawdę o okręcie, co się na nim dzieje
i o płynących”9. Kłamstwo jest lekarstwem władzy.

Przyjaźń międzynarodowa
Obok wojny jako sposobu budowania pokoju (jako że zwycięzca wprowadza pokój) narzędziem uznanym w starożytności greckiej była przyjaźń między państwami.
Pisał o tym Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, silnie inspirowany myślą Platona.
Wyliczał trzy rodzaje przyjaźni: ze względu na przyjemność, korzyść oraz z uwagi
na szlachetność10. Przyjaźń między państwami najłatwiej pomyśleć w wersji drugiej,
obopólnych korzyści. Do dziś uznaje się współpracę zgodną z regułą win-win za
optymalną formę budowania przyjaźni, a więc i pokoju między państwami. Choć
trzeba pamiętać, że przed wybuchem I wojny światowej panowało wśród elit społecznych przekonanie, że nowej wojny nie będzie, bo nikomu by się ona nie opłacała,
właśnie z powodu gęstej sieci powiązań gospodarczych między państwami Europy.
Okazuje się, że wybuchnąć może wojna dla nikogo nieopłacalna. Także dziś projekt
zabezpieczania pokoju w Europie, uniemożliwienia przyszłych wojen, realizowany
jest przez rozbudowę powiązań i zależności gospodarczych. Być może jest to warunek konieczny pokoju, z pewnością jednak niewystarczający.
Pozostaje pytanie, czy możliwa jest przyjaźń między państwami oparta na wzorze przyjaźni szlachetności. Zasadniczą treść tego rodzaju przyjaźni wyraża formuła: „przyjaciel to drugi ja”11. W tej przyjaźni wymagałoby się więc od państw,
by potraﬁły traktować dobro drugiego jak swoje własne. Otóż tego rodzaju relacje
charakterystyczne są dla stosunków wewnątrz jednego państwa. Instytucje nowoczesnego państwa zabezpieczają los swoich obywateli zgodnie z zasadą równości.
Nie jest tak jednak już między państwami Unii Europejskiej, które mają odrębne
systemy edukacji, opieki społecznej, medycznej. Tym bardziej nie dotyczy to relacji z państwami niepowiązanymi traktatami podobnymi do unijnych. Europa nie
traktuje dobrobytu mieszkańców Afryki z równą atencją, jak dobrobytu własnych
obywateli. Francja nie myśli o poziomie życia Polaków z równym zatroskaniem,
jak o stopie życia, bezrobocia, opieki socjalnej Francuzów. Niemcy o kryzysie
9

Tamże, 389B-C.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, przekł. D. Gromska, Warszawa 1996, s. 236 i nast.
11
Etyka Nikomachejska, 1166 a.
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ﬁnansowym w Grecji nie myślą jak o możliwym bankructwie jednego ze swoich landów. Nie planują ratować Grecji, jak swego, ustawiając warunki kredytowe
w ten sposób, że Grecja spłaca długi, których nigdy nie będzie w stanie spłacić.
Dla kontrastu: „Teksas wcale nie lubi Nowego Jorku bardziej niż Niemcy Greków. Ale podczas kryzysu ﬁnansowego pomógł wykupić nowojorskie banki, bo
nie przyszłoby mu do głowy, że jest inna opcja. Waszyngtonowi zresztą też nie”12
– argumentuje George Friedman.
Traktowanie drugiego jak siebie – oto ideał przyjaźni w sensie właściwym.
W sensie politycznym oznacza to zbudowanie jednego organizmu państwowego,
gdzie wszyscy są obywatelami na równych prawach. Być może to właśnie jest droga, którą powinna pójść idea wychowania dla pokoju? Pamiętać przy tym musimy,
że w klasycznym ujęciu Platona i jego ucznia Arystotelesa celem organizacji życia
publicznego nie jest pokój, ale sprawiedliwość. Pokój trzeba by raczej rozumieć
jako owoc sprawiedliwej organizacji życia państwa i relacji międzynarodowych.
By to było możliwe, potrzeba spełnienia wielu warunków. Były one przedmiotem
rozbudowanych analiz zarówno Platona w dialogach, zwłaszcza w Państwie i Prawach, jak i w pismach etycznych i politycznych Arystotelesa.

Skuteczność wychowania dla pokoju
Pozostaje pytanie, czy istnieją jakieś możliwości, by wychowanie potraﬁło zapobiegać wojnie? Odpowiedź brzmi: nie bardzo widać, jak miałoby się to dokonać.
Wychowanie w państwach Zachodu nie jest – z racji już wcześniej omówionych
– konsekwentnie wychowaniem antywojennym, w systemach wartości tych społeczeństw obecne są bardziej lub mniej zakamuﬂowane pochwały walki w ochronie własnych interesów. Wychowanie nie potraﬁ więc zapobiec wojnie, ponieważ
pokój nie jest celem wychowania żadnego ze znanych mi państw. Pokój nie jest
tam wartością bezwzględną, zależy od spełnienia wielu wymagań: suwerenności
terytorialnej, nieusuwalności legalnych władz. Niespełnienie tych warunków jest
równoznaczne z wejściem państwa w stan wojny.
Wychowywać młodzież do pokoju może oznaczać jedynie fantazję, że oto
ucząc się żyć w przyjaźni i zgodzie we własnym środowisku, szkoły, rodziny, wsi,
miasta, kraju (czego przecież nie należy zaniedbywać), przyczyniamy się do pokoju światowego. Fantazja ta nie opiera się na prawdzie. Nie wystarczy szczera
wiara, by uznać neoplatońską tezę o samorozprzestrzenianiu się i przyroście dobra
– bonum est diffusivum sui. Że mianowicie dobro rodzi dobro i jeśli nagromadzić
dobro w większej ilości w jednym miejscu (jakby było jakąś substancją), to ono
w ukryty sposób rozkwitnie gdzie indziej, tam gdzie go brakuje. Temu obrazowi
popularyzowanemu w chrześcijańskiej teologii łaski łatwo przeciwstawić można
inny, podobnie arbitralny (nie do dowiedzenia), że ilość dobra w świecie jest stała,
i jeśli gdzieś wzrasta, to gdzie indziej musi go zacząć brakować.
12
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Jesteśmy świadkami zderzenia idealistycznego wyobrażenia o pokoju z realnością geopolityczną świata. Niewiele zmieniło się w tej materii od starożytności greckiej i rzymskiej. Granice państw, interesy gospodarcze, potęga lub słabość
mają istotną składową militarną, która jest realną opcją. Prawdą jest, że wojna
zaczyna się w ludzkim umyśle. To oczywiste, złe i dobre rzeczy wśród ludzi zamyślają ludzie. Czy jednak zmiana myślenia ludzkiego, choćby przez wychowanie dla
pokoju, potraﬁ zmienić postępowanie narodów i państw? To wymagałoby dopiero
wykazania.
Słowa kluczowe: wojna, pokój, edukacja, kraj, militaryzm, marketing polityczny.

Abstract
Peace education is a kind of political marketing, i.e. building positive image of the
country. Contemporary states declare “love” for peace, but it is not honest. They are prepared to start a new war immediately, if it is needed. Si vis pacem, para bellum. We must
distinguish this kind of propaganda from domestic policy, i.e. education for friendly relations between citizens in a one country.
Keywords: war, peace, education, country, militarism, political marketing.
Резюме
Воспитание в духе миролюбия является элементом построения образа современных западных стран, которые однако никогда не отреклись от права ведения войн,
если возникнет такая потребность. Si vis pacem, para bellum. Совершенно иным
вопросом при этом является внутреннее мирное состояние в стране. Этому может
и должно служить соответствующее воспитание.
Ключевые слова: война, мир, воспитание, государство, милитаризм, политический маркетинг.
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Przestrzeń społeczna
jako determinanta kultury
(nie)pokoju

Wprowadzenie
Procesy zachodzące we współczesnym świecie w jednych budzą zadowolenie,
pobudzają do większej aktywności, mobilności i rozwoju intelektualnego, a innych
przerażają, wzbudzają niepokój i niepewność, bo trudno im zrozumieć i nadążyć za
zmianami zachodzącymi w nowoczesnych społeczeństwach. Dynamiczne zmiany
społeczne przyczyniają się do konieczności dotrzymania im kroku, a fundamenty naszego życia poddawane są ciągłym zmianom. Powoduje to dezintegrację dotychczas
funkcjonujących form społecznych. Coraz częściej podkreśla się, że nastąpiła indywidualizacja życia społecznego, rozluźniły się więzi łączące poszczególnych członków rodziny i społeczeństwa; rodzice tracą wpływ na dzieci przez rzadsze przebywanie z nimi, a coraz większego znaczenia nabiera oddziaływanie grup rówieśniczych
oraz mass mediów na jednostkę. Ma to swoje konsekwencje także w odniesieniu do
możliwości uczenia się i rozwoju osobowego. Procesy te odbywają się stale. W sposób świadomy lub nieświadomy jednostka podlega ciągłym wpływom środowiska
społecznego, deﬁniowanego przez Jana Szczepańskiego między innymi jako ogół
jednostek, zbiorowości i kręgów społecznych wywierających wpływ na jej rozwój
i sposób funkcjonowania w toku jej kariery życiowej1. Obecnie coraz częściej możemy jednak spotkać się z zastępowaniem zdeterminowanego naukami biologicznymi pojęcia „środowiska społecznego” pojęciem „przestrzeni społecznej” – co ma
bardziej uwypuklać rolę człowieka jako podmiotu przekształcającego rzeczywistość
ﬁzyczną i społeczną, w której pod wpływem wzajemnych oddziaływań tworzone są
zasady, wartości, relacje i formy życia danej zbiorowości2. Przestrzeń będąca wy1

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 203–204.
A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, w obliczu realiów codzienności, Warszawa
2008, s. 396–397.
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tworem społecznym jest miejscem bezpośrednich ﬁzycznych kontaktów społecznych, ale także funkcjonuje jako kontakty niewymagające ﬁzycznego kontekstu,
a tylko wymiany informacji na odległość – określane przez Marshalla McLuhana
– „przedłużeniem” przestrzeni społecznej3. Specyﬁka relacji między przestrzenią
społeczną i jej użytkownikami sprawia, że obie strony pozostają w dynamicznej
równowadze charakteryzującej się wzajemnym dostosowaniem działających podmiotów i elementów przestrzeni. Zarówno poszczególne przestrzenie społeczne,
jak i ich użytkownicy nie pozostają zawieszeni w społecznej próżni, lecz funkcjonują w ramach większych układów wyznaczanych ekonomiczną, polityczną
i kulturową specyﬁką szerszej zbiorowości. W ostatnich 20 latach coraz większe
znaczenie ma przestrzeń Internetu, w której internauci tworzą strony, piszą blogi, komentują bieżące opublikowane teksty, wydarzenia itp. Wszystko to sprawia,
że brak kontaktu ﬁzycznego nie ogranicza kontaktów społecznych. Wręcz przeciwnie, Internet pozwala swobodnie i bez ograniczeń kontaktować się z innymi,
dokonywać zakupów, wymieniać informacje, udzielać dobrych rad, nawiązywać
kontakty biznesowe itp.4 Ale Internet jest także przestrzenią, w której dochodzi
do łamania reguł społecznych, zamieszczania niepotwierdzonych informacji czy
dyskredytujących komentarzy, co również stanowi przestrzeń społecznego uczenia
się, która sprawia, że kreuje kulturę niepokoju.

Zagrożenia płynące z Internetu
Obecnie mamy do czynienia z wszechstronną manipulacją dzięki możliwości
wykorzystania środków masowego przekazu, które odgrywają istotną rolę w kreowaniu pożądanych (lub niepożądanych) zasad życia społecznego. Wraz z upowszechnianiem dostępu do Internetu i masowych mediów stały się one istotnym
środowiskiem edukacyjnym w ogromnym zakresie determinującym postawy i zachowania jednostek i/lub grup społecznych. W tych warunkach trudno nie ulec
wrażeniu, że współcześnie zbyt mało uwagi poświęca się na to, by we wszelkich
relacjach międzyludzkich – a zwłaszcza tych, które są upowszechniane przez media – używać języka powszechnie akceptowalnego (bez pomówień, wrogości, wulgaryzmów), a wypowiadając się o kimś czy na jakikolwiek temat – przestrzegać
zasad moralnych i etycznych; zobowiązujących do nieużywana języka nienawiści,
poszanowania drugiego człowieka, jego poglądów, pochodzenia, kultury, wyznawanej religii itp. Jednak z roku na rok obserwujemy coraz więcej sytuacji, w których osoby publiczne i osoby znane – w publicznych wystąpieniach, w mediach,
w niepochlebny sposób wypowiadają się o swoich rywalach w polityce, biznesie,
pracy. Dotyczy to także zwykłych obywateli, którzy mogą zamieszczać komentarze pod informacjami umieszczanymi w Internecie. Mając poczucie anonimowości
i bezkarności, bardzo wielu z nich umieszcza wpisy komentujące bieżące wydarze3

M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 405.
M. Szpunar, Przestrzeń Internetu – nowy wymiar przestrzeni społecznej, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006, s. 226–228.
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Proces społecznego uczenia się
Koncepcja uczenia się społecznego została stworzona w latach 60. XX w. przez
Alberta Bandurę, który upowszechnił tezę, że człowiek uczy się przez modelowanie i naśladownictwo. Bandura i jego współpracownicy, podkreślając współzależność wpływów osobistych i środowiskowych jako istotę procesów interakcyjnych,
zwracali uwagę na to, że na ogół środowisko jest tylko potencjalnością – dopóki
nie zostanie ona zaktualizowana przez właściwe działania. Ich zdaniem zachowanie człowieka w dużej mierze decyduje o tym, które z potencjalnych wpływów
środowiskowych urzeczywistnią się i jaką postać przyjmą, podobnie jak wpływy
środowiskowe częściowo decydują o tym, jaki repertuar zachowań się wytworzy
i co zostanie uaktywnione. Wzmocnienia sterujące uczeniem się w dużej mierze
nie oddziałują bezpośrednio na osobę uczącą się. Odbywa się to przez pewne procesy psychiczne, procesy przystosowawcze jednostki, która jest poddawana odpowiednim bodźcom zewnętrznym, a których nie można rejestrować i mierzyć
bezpośrednio, bo często to, czego jednostka nauczy się, jest odroczone w czasie.
To znaczy zapamiętuje ona pewne schematy zachowań i stosuje je w określonych
sytuacjach według wzoru zachowania, które zaobserwowała u tzw. modela. Przykładowo, dziecko, przyglądając się zachowaniu osoby dorosłej, tworzy schemat
zachowania, który powtarza w przyszłości. Na proces uczenia się przez obserwowanie składa się kilka elementów:
1) procesy uwagi i spostrzegania – obserwator kieruje uwagę i wyodrębnia kluczowe elementy tego, czego ma się nauczyć z innych działających bodźców;
2) procesy pamięci – obserwator zapamiętuje i przechowuje obserwowane zachowanie modela;
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nia lub czyjeś zachowanie, używając języka/mowy nienawiści. Doszło nawet do
tego, że poszczególne jednostki lub grupy społeczne wynajmują tzw. hejterów, aby
dokonywali niepochlebnych wpisów i opinii pod niektórymi ważnymi społecznie
i politycznie informacjami po to, by postponować autorów i/lub bohaterów tych
wiadomości. Co gorsza, wydaje się, że reszta społeczeństwa, nawet jeśli początkowo była tym oburzona, z czasem przyzwyczaja się do tego, a nawet coraz bardziej
akceptuje takie formy zachowania, narzekając jednocześnie na to, że czuje się coraz
bardziej sfrustrowana, zagubiona, niepewna swojej przyszłości, mniej bezpiecznie.
Taki stan wyzwala w jednostce silne reakcje lękowe, których skutkiem jest stres
wywołany poczuciem niepewności, odrzucenia, blokowania. Nierzadko jednostka
nie zdaje sobie sprawy z tego, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest jej otoczenie
społeczne (środowisko społeczne), które oddziałuje na nią w niekorzystny sposób,
burząc jej dotychczasowy system wartości. Obserwując i analizując te procesy,
mam wrażenie, że obecnie zapomniano o tym, że proces uczenia się człowieka
obejmuje jednocześnie wymiar: kognitywny, emocjonalny i społeczny, z których
ten ostatni – biorąc pod uwagę upowszechnienie mediów i Internetu – stał się najbardziej powszechnym źródłem edukacji.
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3) procesy koordynacji motorycznej – decydujące o możliwości i dokładności wykonania czynności naśladowczych;
4) procesy motywacyjne – czynniki aktywizujące jawne zachowanie obserwatora.
W procesie uczenia się obserwacyjnego starsi bywają naśladowaniu przez
młodszych, stojący wyżej w hierarchii społecznej są naśladowani przez stojących
niżej, przerastający inteligencją – przez mniej inteligentnych, sprawniejsi, bardziej
kompetentni – przez mniej sprawnych itd. Obserwator może mieć pozytywne lub
negatywne odczucia sprzyjające modelowaniu – pozytywne to na przykład: szacunek, podziw, ufność, sympatia dla modela, a negatywne to na przykład: zazdrość,
uległość, strach. W procesie tego dwustronnego oddziaływania środowisko poddaje się modyﬁkacjom w takim samym stopniu, co zachowanie, które jest regulowane przez środowisko. Wrogie działania na ogół wzbudzają kontrreakcje agresywne,
podczas gdy działania o charakterze przyjaznym rzadko kiedy wywołują reakcje
agresywne i wrogie. Oznacza to, że ludzie agresywni stwarzają swoimi działaniami wrogie środowisko, natomiast ludzie preferujący przyjazny sposób interakcji
i reagowania na otoczenie generują życzliwe środowisko społeczne5.
Podobnie koncepcję społecznego uczenia się przedstawia Knud Illeris. Według
niego, uczenie się jest zintegrowanym procesem składającym się z dwóch powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących składowych: cech jednostki oraz cech
środowiska społecznego – które w procesie wzajemnej interakcji oddziałują na
siebie w sposób bezpośredni lub pośredni. Możemy stwierdzić, że uczenie się integruje w sobie wewnętrzne psychiczne procesy przyswajania wiedzy oraz procesy
interakcji społecznych. Dla wewnętrznych psychicznych wymiarów uczenia się
układem jest jednostka, a dla działań podejmowanych przez jednostkę układem
jest otaczający świat. Na tym polu zachodzą ciągłe interakcje i tworzą transmitowaną społecznie całość6. We współczesnym świecie, bardziej niż kiedykolwiek,
istnieje dodatkowy ważny czynnik, który taką transmisję umożliwia przez interakcje pośrednie – dzięki różnorodnym mediom i urządzeniom elektronicznym –
mającym ogromne znaczenie praktyczne dla poszerzania możliwości uczenia się.
Kwestią zasadniczą stają się więc treści tej formy przekazu.
Gdy mówimy o społecznym uczeniu się, bierzemy pod uwagę przestrzeń społeczną, w której uczenie się odbywa. Mając więc świadomość odbywającej się
ciągłej interakcji i ogromnego wpływu środowiska na zachowanie i postawy jednostki, warto na nowo kreować odpowiednie wzorce do naśladowania, by wywołać pożądane społecznie zachowania, które będą antidotum na kreowanie postaw
mających destrukcyjny wpływ na procesy i relacje społeczne. Proces społecznego
uczenia się nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale także ma wpływ na dorosłych
członków społeczeństwa7. Dlatego też należy zwracać uwagę na to, w jaki sposób
używamy języka i kreujemy rzeczywistość społeczną, by uznawane od wieków
5
6
7
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Tamże, s. 194.
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Problemy instytucjonalizacji i współczesnej edukacji
Realizacja tych założeń nie jest jednak łatwa, bo wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym wzrasta mobilność poszczególnych jednostek w społeczeństwie, zmienia się rola instytucji edukacyjnych. Szczególnym wyzwaniem stają się
również zmiany kulturowe i zmiany norm życia społecznego. Zgodnie z zasadami
życia społecznego dla każdej jednostki jest niezwykle ważne funkcjonowanie we
właściwym, zdrowym społeczeństwie, które sprzyja ludzkiej zdolności kochania
bliźnich, zdolności do twórczej pracy, do rozwoju rozumu i obiektywizmu, sprzyja
poczuciu własnej wartości i doświadczeniu własnych produktywnych możliwości.
W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie możemy obserwować pozytywne
integrujące środowisko społeczne, w którym zachodzą interakcje przyczyniające się do właściwego funkcjonowania i rozwoju młodego pokolenia. Jednakże,
zdaniem wielu socjologów, we współczesnych społeczeństwach więzi zanikają,
ulegają degradacji bądź instrumentalizacji, a często są przedmiotem manipulacji.
Ludzie ulegają atomizacji i wykorzenieniu. Mamy do czynienia z „samotnym tłumem”, który staje się łatwo podatny na hasła demagogów i totalitarnych rządów,
a także różnych ruchów społecznych, które próbują tworzyć zastępcze więzi i alternatywne wspólnoty, rekompensując frustrację i osamotnienie w działaniach
destrukcyjnych i antyspołecznych. Społeczeństwo niezdrowe tworzy atmosferę wzajemnej wrogości, nieufności oraz zamienia człowieka w narzędzie, które
inni łatwo mogą wykorzystać dla własnych celów8. Zgodnie z podejściem wielu
psychologów procesy interakcyjne, w zależności od poziomu zaangażowania
i aktywności, możemy podzielić na sześć kategorii: percepcję, transmisję, doświadczanie, naśladownictwo, aktywność, uczestnictwo. Zarówno u dorosłych,
jak i u dzieci w sytuacji zderzenia bodźców niekompatybilnych z treścią już
ukształtowanych struktur poznawczych aktywizują się mechanizmy obronne,
które zazwyczaj przechodzą kilka faz. W pierwszej fazie następuje odrzucenie,
blokowanie pewnych nieakceptowanych przez jednostkę bodźców. Lecz gdy
bodźce te są wciąż aktywne, następuje druga faza, w której dochodzi do przekształcenia, to znaczy postrzegania tych bodźców jako mniej zagrażających (by
jednostka mogła je przyjąć, następuje proces dysonansu poznawczego). Dzieje
się tak zwłaszcza w warunkach dużej intensywności odbieranych bodźców. Po
dłuższym okresie następuje proces przekształcającej asymilacji, przyjmując formę tzw. świadomości potocznej, wkraczającej w miejsce zajmowane uprzednio
przez dotychczasowe systemy wartości czy wyznawane poglądy. Ostatecznie następuje aktywne praktykowanie9.

Przestrzeń społeczna jako determinanta kultury (nie)pokoju

uniwersalne wartości i prawa człowieka, wypracowane w ostatnich dziesięcioleciach, nie zostały zaprzepaszczone.

8

Zob.: D. Riesman, Samotny tłum, przekł. J. Strzelecki, Warszawa 1971; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
9
K. Illeris, Trzy wymiary..., s. 114–115.
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

101

Mariola Badowska

Współczesne życie charakteryzuje się tym, że masowa komunikacja zalewa nas
potokiem informacji, możliwych interpretacji i potencjalnych znaczeń, które wpływają na nasze codzienne życie i burzą pewne dotychczasowe struktury poznawcze.
To powoduje, że jedni „płyną z prądem” i dopasowują się do otoczenia, bezreﬂeksyjnie naśladując innych, a inni, bardziej świadomi, dostrzegający sprzeczności
między wydarzeniami dnia codziennego a swoimi ideami, marzeniami i uczuciami
(które muszą być tłumione), odczuwają lęk i zamęt. Kultura popularna upowszechniana przez media stała się ważnym obszarem edukacji nieformalnej, a wśród
współczesnych mediów upowszechniających kulturę popularną coraz większe znaczenie ma Internet, przyczyniający się do homogenizacji kultury. Upowszechniają
się również inne czynniki kulturowe (kultura chamstwa, prymitywizmu), tworząc
symboliczną hiperprzestrzeń zdolną modelować tożsamości i zachowania ludzi10.
I to – moim zdaniem – stanowi obecnie ogromne wyzwanie dla szeroko pojętej
edukacji, gdyż kultura upowszechniana przez media stała się środowiskiem socjalizującym nie tylko młode pokolenie. Bohaterowie telewizyjnych seriali, dziennikarze, politycy, aktorzy, celebryci mają ogromny wpływ na kształtowanie się
zarówno wrażliwości estetycznej, ciekawości poznawczej, jak i tożsamości współczesnych ludzi11. Aktualnie mamy do czynienia ze światem, w którym międzynarodowe korporacje, media, nowe technologie i agencje reklamowe rywalizują z rodziną i szkołą, by stać się najbardziej wpływowymi instytucjami w życiu młodych
ludzi. O ogromnym wpływie technologii elektronicznej jako medium zmieniającym
charakter stosunków społecznych i wszystkie sfery naszego życia pisał M. McLuhan już w latach 70. XX w. Jego zdaniem zrozumienie przemian kulturowych i społecznych możliwe jest jedynie wówczas, gdy rozważymy działanie mediów jako
środowiska. Wszystkie media są przedłużeniami naszych zdolności – psychicznych
lub ﬁzycznych. Oznacza to, że pod ich wpływem zmienia się nasz sposób myślenia
i działania – sposób, w jaki postrzegamy świat12. Zdaniem Ireny Wojnar szczególnym aspektem notowanych zagrożeń jest zjawisko kreowania „pseudowartości konsumpcyjnych, sztucznie podsycanych”13, a ciągłe dążenie do tego żeby „mieć” wciąż
więcej i więcej, przyczynia się do umacniania społecznych nierówności, niszczy kapitał społeczny, wzbudza rywalizację, zazdrość, egoizm, przemoc i agresję.

Kreowanie kultury (nie)pokoju
Od wielu lat w środowisku socjologów, pedagogów, ﬁlozofów, a nawet ekonomistów istnieje przekonanie, że aby odwrócić negatywne zjawiska społeczne,
należy uświadamiać ludziom, jakie skutki niesie za sobą tworzenie rankingów dochodów i bogactwa materialnego jako miary jakości życia. Wielu podkreśla, że:
10

M. Malewski, O granicach andragogiki i granicach w andragogice, http://terazniejszosc.dsw.
edu.pl/ﬁleadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2016_75_2.pdf [dostęp: 12.03.2017].
11
Zob.: W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006, s. 31.
12
Zob.: M. McLuhan, Q. Fiore, The Medium is the Massage, New York 1967.
13
I. Wojnar, Obszary humanistycznego zaniepokojenia. Problemy i poglądy, „Przyszłość: Świat –
Europa – Polska” 2014, nr 1, s. 17.
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„(...) zaufanie do monetarnych czynników jako gwarancji zrównoważonego rozwoju”14 przynosi odwrotne skutki od oczekiwanych. To dlatego od lat międzynarodowe organizacje15 podejmują starania, by uświadamiać ludzkości konsekwencje ich działań nastawionych na osobisty zysk. „Będziemy dążyć do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym
i środowiskowym – w zrównoważony i zintegrowany sposób”16. Osiągnięcie tego
ma odbywać się między innymi przez budowanie:
1) świata ze sprawiedliwym i powszechnym dostępem do wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego;
2) świata, w którym panuje powszechne poszanowanie praw człowieka i godności
ludzkiej, praworządności, sprawiedliwości, równości oraz brak dyskryminacji,
przemocy i wyzysku;
3) świata godziwego, tolerancyjnego, otwartego, sprzyjającego integracji społecznej i rozwojowi społecznemu, w którym obowiązują wzorce zrównoważonej
konsumpcji i produkcji, przez zrównoważony sposób wykorzystania coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych – powietrza, wody, gleby17.
„Zrównoważony rozwój nie może być zrealizowany w warunkach braku pokoju i bezpieczeństwa; a pokój i bezpieczeństwo będą zagrożone bez zrównoważonego rozwoju”18. Zazwyczaj pokój utożsamiany jest z brakiem wojen, ale w szerszym kontekście brak wojny nie jest wystarczającym warunkiem, by twierdzić, że
mamy pokój, potrzebne jest jeszcze przestrzeganie zasad regulujących stosunki
między ludźmi, odnoszących się do eliminowania ze stosunków społecznych różnych przejawów przemocy19. Przemoc to nie tylko bowiem akt ﬁzycznej agresji,
lecz także uprzedzenia, poczucie wyższej wartości z powodu rasy, etniczności,
religii, płci, pochodzenia społecznego, formalnego wykształcenia lub posiadanego majątku, prowadzące do poniżania, obrażania, psychicznego znęcania, odtrącania, wykluczania itp. Jednak przez wielu przedstawicieli gatunku ludzkiego
uznawane jako niegroźne, wynikające z natury rzeczy – praw rządzących relacjami międzyludzkimi. Tymczasem wzrastają wszelkie globalne zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa – obserwujemy coraz częstsze i bardziej intensywne
katastrofy naturalne, spirale konﬂiktu, brutalny ekstremizm, terroryzm oraz powiązane z nimi masowe migracje, kryzysy humanitarne, przymusowe wysiedlenia
ludzi, prześladowania. H.B. Danesh mówi o wszechogarniającej kulturze przemocy20. Irena Wojnar natomiast mówi o humanistycznym zaniepokojeniu i bolesnym
14

Tamże, s. 19.
Zob.: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1.
16
Tamże, s. 3.
17
Tamże, s. 5.
18
Tamże, s. 11.
19
Zob.: J. Galtung, Peace by Peacefull means. Peace and Conﬂict, Development and Civilization,
Oslo 1996; H.B. Danesh, Fever in The World of The Mind, On Causes and Prevention of Violence,
Victoria 2014.
20
Tamże.
15
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zachwianiu ludzkiej kondycji21. Jej zdaniem humanistyczny sens i wartość autoteliczną ludzkiego życia jako prawo autonomicznej jednostce odbiera myślenie
ilościowe. „Ludzkie wspólnoty stają się «ludzkimi zasobami», czy «ludzkim kapitałem», obywatele – klientami, kształcenie – działalnością usługową o nastawieniu rynkowo-produkcyjnym w najlepszym wypadku – tylko szkoleniem. Priorytet
zasady konkurencyjności uzasadniony w produkcji zaczyna dominować w sferze
stosunków międzyludzkich, generując konﬂikty i napięcia, wyciszając bezinteresowność, przyjaźń i wspólnotowość. Gaśnie podstawowy sens współdziałania
z myślą o bezinteresownym wzbogacaniu dobra wspólnego, gubią się podmiotowe
motywacje ludzkich działań”22. Stopniowe wzmacnianie tendencji do uprzedmiotowienia człowieka, przyczynia się do pogłębiania społecznie uzasadnionego fatalizmu, pozbawia racjonalnego myślenia, świadomej autonomii i poczucia własnej
wartości, co przejawia się biernością, uległością i brakiem krytycznego myślenia,
czyniąc ludzi coraz bardziej podatnymi na propagandę i różnego typu manipulacje,
polityczne, obyczajowe, kulturowe23.
Stąd krok do wyjaśnienia dzisiejszego zjawiska, jakim jest upowszechnianie kultury chamstwa w przestrzeni społecznej – bo nasze myśli, poglądy, uczucia i działania rozwijają się pod wpływem norm kulturowych, doświadczeń życiowych, ciągłych
wyzwań i szans, jakie stawia przed nami codzienne życie. Nasz światopogląd rozwija się pod wpływem społecznym. Rozumiejąc te zależności, należy upowszechniać
wiedzę na ten temat. Pokazywać związek między poczuciem bezpieczeństwa, pokojem, prawami człowieka i kulturą. Uświadamiać, że kultura przemocy i chamstwa
jest destrukcyjna, oddziałuje nie tylko na oﬁary, ale także na oprawców.
I. Wojnar postuluje umocnienie w działaniach edukacyjnych tzw. współczynnika
personalistycznego, dzięki któremu przywrócona zostanie zagubiona wrażliwość
egzystencjalna, wspomaganie „reﬂeksyjnego projektu tożsamości”, zdolność do
świadomego samorozwoju zarówno intelektualnego, jak i moralnego. „Trzeba zatem tworzyć sytuacje i kształcić postawy sprzyjające pobudzaniu dobra, promować
«potencjalne bohaterstwo» jako uniwersalną właściwość ludzkiej natury”24. Wskazane przez nią wyzwania edukacyjne znajdują odzwierciedlenie także na poziomie
międzynarodowym. Wypracowane wspólnie zadania odnośnie do współczesnych
zagrożeń przyczyniły się do zdeﬁniowania celów edukacji globalnej jako narzędzia
propagowania idei budowy pokojowego współistnienia i ukazywania wzajemnych
zależności międzyludzkich25. Zakres treści objętych programem edukacji globalnej został podzielony na kilka modułów: edukację rozwojową, edukację w zakresie
praw człowieka, edukację dla zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konﬂiktom, edukację międzykulturową, które stanowią global21

I. Wojnar, Obszary humanistycznego..., s. 19.
Tamże, s. 20.
23
Tamże, s. 21.
24
Tamże, s. 22.
25
We wprowadzonej w 2008 r. podstawie programowej szkół wszystkich szczebli do podstawowych komponentów edukacji globalnej wpisano włączenie edukacji na rzecz pokoju i zapobiegania
konﬂiktom.
22
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Edukacja jako determinanta kultury (nie)pokoju
Od ponad 30 lat mocno zaangażowany w propagowanie edukacji dla pokoju
jest H.B. Danesh (Kanadyjczyk, psychiatra, twórca programu Edukacja dla Pokoju), który podejmuje wysiłki, by uświadomić społeczeństwo, jak agresja i przemoc
destrukcyjnie oddziałują na człowieka. Na swoich wykładach i w publikacjach
zwraca uwagę na istotę zewnętrznego uczenia się, w tym na skutki dualistycznego zachowania ludzi. Jak podkreśla – dość często mamy do czynienia z sytuacją,
w której dorośli odmiennie deﬁniują swoje poglądy, a inaczej zachowują się w rzeczywistości. Rodzice/opiekunowie, nauczyciele, osoby publiczne, przywódcy lokalni upominają dzieci i młodzież, że należy być prawdomównym, wyrozumiałym i uczciwym, a jednak w praktyce te same osoby postępują sprzecznie z tym,
czego uczą. Dostrzegane rozbieżności i brak jedności między słowami i czynami
przyczyniają się do poczucia zamieszania, rozczarowania, a w dalszym etapie cynizmu i gniewu uczniów, a to nie sprzyja pokojowemu budowaniu relacji międzyludzkich. Takie środowisko uczenia się generuje relacje, które budzą nieufność,
zwątpienie, lęk i skłonność do konﬂiktu. Zjawisko takie nie występuje wszędzie
tam, gdzie mamy do czynienia z autentyczną akceptacją drugiego człowieka, poszanowaniem jego indywidualności i godności. Gdy tego nie ma, środowisko staje
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ny wymiar edukacji obywatelskiej26. Wydaje się jednak, że wielu nauczycieli nie
przywiązuje wagi do konieczności realizacji wszystkich komponentów edukacji
globalnej. Pokazują to między innymi wyniki moich badań z 2012 r.27
By przeciwdziałać zjawiskom kultury niepokoju, powinniśmy – czerpiąc z dobrych praktyk innych – realizować programy propagujące kulturę pokoju28. Kultura pokoju jest deﬁniowana jako zbiór wartości, postawy i zachowania odzwierciedlające szacunek dla życia i godności istoty ludzkiej, które gwarantują prawa człowieka, odrzucenie wszelkich form przemocy, przestrzeganie zasad wolności, sprawiedliwości, solidarności i tolerancji, a także zrozumienie innych narodów, grup
i osób29. O propagowanie idei kultury pokoju od lat upomina się UNESCO, które
podejmuje wiele inicjatyw mających uświadamiać międzynarodową wspólnotę, by
promować idee zrównoważonego rozwoju, respektowania praw człowieka, demokracji, tolerancji, bezpiecznego przepływu informacji i szerokiego uczestnictwa
każdej jednostki ludzkiej w budowaniu warunków dla pokoju i współpracy30.

26

Przewodnik po edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityk, tłum. P. Kalinka, Warszawa 2012, s. 10.
27
M. Badowska, Ku integracji społecznej – studium pedagogiczne, Pułtusk–Warszawa 2017,
s. 172–173.
28
Zob.: F. Barragan Medero, Wychowanie bez przemocy: budowanie kultury pokoju, w: Kultura
pokoju – trójgłos edukacyjny, F. Barragan Medero, J. Maćkowicz, Z. Szarota, Kraków 2016, s. 11–73;
M. Caireta Sampere, Peace and Coexistence Education in School Settings: A Teacher Training Perspective, Barcelona 2013.
29
M. Caireta Sampere, Peace and Coexistence..., s. 29.
30
Haska Agenda Wdrażania Pokoju i Sprawiedliwości dla Wieku XXI, UNESCO, United Nations A/RES/53/25.
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się wylęgarnią konﬂiktów i przemocy. Destrukcyjnie na psychikę ludzką wpływa
brak określonych jednoznacznych reguł postępowania, gdyż jednostka dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje harmonii i równowagi między myśleniem,
odczuwaniem i rzeczywistą aktywnością. Innymi słowy – na jakość wewnętrznego
spokoju wpływa stan jedności między naszymi myślami, uczuciami i działaniami.
Naprawdę skuteczny system edukacji musi tworzyć środowisko uczenia się, w którym te trzy aspekty będą w jedności31.
Podstawowe założenia edukacji na rzecz pokoju przyjęte przez H.B. Danesha
wskazują, że cała ludzkość, mimo swej różnorodności, stanowi jedną, wielką wspólnotę osób i zbiorowości społecznych mających równe prawa i doświadczających takich samych potrzeb i problemów, smutków i radości. Zatem ważne i konieczne jest
kształtowanie w skali globalnej postaw szacunku, solidarności, gotowości współpracy i chęci życia w harmonii. Zdolność życia w harmonii wymaga zaś poszanowania różnorodności, dostrzegania jedności osób różnorodnych (jedność w różnorodności), poszanowania praw innych ludzi, gotowości poszukiwania kompromisów
w sytuacjach konﬂiktowych, świadomości uwarunkowań, zagrożeń i negatywnych
zjawisk wiążących się z przemocą, jak również umiejętności wyrzekania się ﬁzycznej i symbolicznej przemocy w relacjach z innymi. Ucząc i wychowując, powinniśmy kształtować wymienione kompetencje. Ponieważ najbardziej efektywna nauka
odbywa się we wczesnych okresach rozwojowych, przestrzenią społeczną, w której
możemy kształtować zdolność młodych pokoleń do pokojowej koegzystencji, jest
przede wszystkim przestrzeń szkoły, która powinna stać się przestrzenią pokoju32.
Wysiłki szkoły powinny być wspierane przez rodziców i innych obywateli,
dzięki którym jednostka nabędzie przekonania o tym, co jest dobre i właściwe, a co
złe i niewłaściwe. Dzięki wykorzystaniu naszej wiedzy odnośnie do wpływu środowiska społecznego na poglądy i zachowania ludzkie możemy modelować cele
edukacyjne, by tworzyć jedność i różnorodność oraz kreować świadomość i kompetencje do tworzenia cywilizacji pokoju. Tezę odnoszącą się do tego, że sytuacje
władają ludźmi, a nie odwrotnie, udowadnia Philip Zimbardo, który również podkreśla, że by przeciwdziałać złu, należy tworzyć sytuacje i kształtować postawy
społeczne sprzyjające promowaniu dobra jako uniwersalnej właściwości ludzkiej
natury. „Zachowanie ludzkie zawsze jest zależne od sił sytuacyjnych. (...) Tradycyjne analizy (...) koncentrują się na osobie działającej jako jedynym czynniku
przyczynowym. Wskutek tego minimalizują one lub lekceważą wpływ zmiennych
sytuacyjnych i determinantów systemowych, które kształtują skutki zachowania
i przekształcają działające osoby. (...) My dodaliśmy do tego potrzebę uznania zarówno wpływu sytuacji, jak i struktury behawioralnej wytworzonej przez System,
który kształtuje i podtrzymuje kontekst sytuacyjny”33.
31
H.B. Danesh, Introducion, w: Educating For Peace Reader, Education for Peace Integrative
Curriculum Series, red. H.B. Danesh, Victoria 2011, s. ix–xii.
32
H.B. Danesh, Unity-Based Peace Education, w: Educating For Peace..., s. 58.
33
P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, Warszawa 2017, s. 429.
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W zależności od tego, w jakim środowisku odbywa się proces socjalizacji i wychowania, nabywamy odpowiednie kompetencje językowe, społeczne i kulturowe.
To, kim stanie się jednostka, jest w dużej mierze uwarunkowane jej naturalnym
społecznym otoczeniem. Oznacza to, że na rozwój człowieka wpływ mają nie
tylko jego wewnętrzne uwarunkowania (cechy wrodzone, rozwój psychoﬁzyczny) oraz relacje interpersonalne (np. w rodzinie, grupie rówieśniczej, w pracy),
ale także zjawiska makrospołeczne, takie jak masowy przekaz kreowania obrazu
świata, uznawanych wartości, sposobu zachowania, mody, formowania opinii
publicznej itp. Obecnie mamy do czynienia z wszechstronną manipulacją, ale
dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu możemy świadomie potraktować je jako narzędzie odgrywające istotną rolę w kreowaniu pożądanych zasad
życia społecznego.
Mając świadomość odbywającej się ciągłej interakcji i ogromnego wpływu środowiska na zachowanie i postawy jednostki, należy kreować odpowiednie wzorce
do naśladowania, by wywołać pożądane społecznie zachowania, które będą antidotum na kreowanie postaw mających destrukcyjny wpływ na procesy i relacje
społeczne.
Każda jednostka kształtuje swój światopogląd na podstawie naśladownictwa,
modelowania, doświadczenia życiowego i cech osobowych. Dzięki tym ramom
rozumie i interpretuje każde zjawisko, w tym dotyczące wpływu środowiska na
proces uczenia się, pokoju na rozwój społeczny, skutków konﬂiktów i przemocy
na relacje społeczne.
Taki będzie człowiek, jaka jego przestrzeń społeczna.
Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, społeczne uczenie się, kultura niepokoju, kultura pokoju, edukacja.
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Podsumowanie

Abstract
Social space is an important element determining the worldview and human activity.
Nowadays, we often encounter situations in which the rules of social life are broken, which
affects the deterioration of social relations and individual well-being. The article discusses
the threats resulting from the spread of the Internet and the impact of social learning as
important determinants affecting the attitudes and behavior of the individual, at the same
time indicating, how we should act to induce socially desirable imitation patterns, that will
be an antidote to creating attitudes, that have a destructive impact on processes and social
relations.
Keywords: social space, social learning, culture of anxiety, culture of peace, education.
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Резюме
Социальное пространство является важным элементом, определяющим мировоззрение и человеческую деятельность. В настоящее время мы часто сталкиваемся
с ситуациями, в которых нарушаются правила социальной жизни, что влияет на ухудшение социальных отношений и индивидуального благополучия. В статье рассматриваются угрозы, связанные с распространением Интернета, и влияние социального
обучения как на важные детерминанты, влияющие на отношения и поведение человека, в то же время указывающие на то, как мы должны действовать, чтобы стимулировать социально желательные модели имитации, которые будут противоядием к созданию отношений, которые оказывают разрушительное воздействие на процессов
и общественных отношений.
Ключевые слова: социальное пространство, социальное обучение, культура беспокойства, культура мира, образование.

Renata Malicka,
Mariusz Pacholak

Sprawiedliwość i pokój
a inne wartości i cnoty
w zdobywaniu hexis
proajretike

Wychowanie powinno akcentować siłę związku sprawiedliwości z wieloma wartościami w relacjach międzyludzkich. A sama sprawiedliwość – jak pisał K. Wojtyła
w Elementarzu etycznym – staje się spoiwem całego porządku moralnego.
Sprawiedliwość jako kategoria moralna jest ściśle związana z różnymi formami współpracy i współistnienia ludzi ze sobą: w przestrzeni instytucjonalnej,
publicznej i prywatnej. Dwa rodzaje doświadczeń fundują moralny namysł nad
sprawiedliwością, a więc doświadczenie zasługi i krzywdy. Można zatem pokusić
się o postulat w kierunku ﬁlozofów, by wprowadzić pewien ład czy porządek w te
najbardziej konﬂiktogenne sfery życia, związać je regułami; określić idee, którym
są podporządkowane; wskazać na wartości, jakie obiektywizują racje sprawiedliwości1. W ramach badań nad etykami szczegółowymi ﬁlozofowie dążą do wyodrębnienia szczegółowych norm sprawiedliwości, które odnoszą się do wybranej
społeczności praxis. A ponieważ etyka, według tradycji arystotelesowskiej, jest nauką teoretyczno-praktyczną, to zmierza przede wszystkim do tego, by nadać sprawiedliwości odpowiednią kwaliﬁkację moralną. Toteż funkcja sprawiedliwości nie
sprowadza się tylko do rozstrzygnięć, jak należy żyć i działać – razem i osobno,
ale także do projektowania pewnego idealnego ładu, bez którego – dodajmy – nie
można określić dalszego kierunku pożądanego rozwoju. W tym też znaczeniu
sprawiedliwość jest nie tylko zasadą i regułą postępowania, ale także ideą łączącą
w sobie różne wartości2.

1

E. Podrez, Sprawiedliwość – między utopią i kompromisem, w: Czy sprawiedliwość jest
możliwa?, red. D. Probucka, Kraków 2008, s. 63.
2
Tamże, s. 63–64.
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Część I
I tak, w nawiązaniu do powyższych uwag sprawiedliwość i pokój idą w parze,
istnieje między nimi stała i dynamiczna więź. Pokój jest podstawowym dobrem
umożliwiającym poszanowanie i rozwój istotnych wartości człowieka: prawa do
życia we wszystkich fazach jego rozwoju; prawa do uznania godności każdego
człowieka niezależnie od rasy, płci i przekonań religijnych; prawa do posiadania
dóbr materialnych niezbędnych do życia; prawa do pracy i do równego podziału jej owoców, co zapewnia uporządkowane i solidarne współżycie. Jako ludzie
i jako chrześcijanie – dodaje Jan Paweł II – powinniśmy czuć się zobowiązani, by
kierować się w życiu tymi wartościami sprawiedliwości, których uwieńczeniem
jest największe przykazanie miłości: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie
samego3.
Sprawiedliwość i pokój służą dobru każdego człowieka i wszystkich ludzi, dlatego wymagają ładu i prawdy. Są narażone na te same niebezpieczeństwa: obraza
sprawiedliwości jest zagrożeniem także dla pokoju. Istnieje ścisła zależność – wyartykułował Jan Paweł II w Orędziu na XXXI Światowy dzień pokoju – „między
sprawiedliwością każdego człowieka a pokojem wszystkich i właśnie dlatego pragnę w niniejszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju zwrócić się przede wszystkim do rządzących państwami, powodowany przekonaniem, że współczesny świat,
choć naznaczony przez spory, przemoc i konﬂikty, które nękają wiele regionów,
poszukuje nowych i bardziej stabilnych układów równowagi, aby zapewnić prawdziwy i trwały pokój całej ludzkości. Sprawiedliwość i pokój to nie abstrakcyjne
pojęcia i niedosiężne ideały, to wartości wpisane – jako wspólne dziedzictwo –
w serce każdego człowieka. Jednostki, rodziny, wspólnoty, narody – wszyscy są
powołani, aby żyć w sprawiedliwości i pracować dla pokoju. Nikt nie może się
uchylić od tego obowiązku4. Myślą zwracam się w tej chwili zarówno ku tym,
którzy wbrew własnej woli zostali wciągnięci w bolesne konﬂikty, jak i ku ludziom
zepchniętym na margines społeczeństwa, ku ubogim i oﬁarom różnych form wyzysku. Ludzie ci na własnym ciele doświadczają braku pokoju i bolesnych skutków niesprawiedliwości. Któż mógłby pozostać nieczuły na ich pragnienie życia
zbudowanego na sprawiedliwości i prawdziwym pokoju? Wszyscy mają obowiązek postępować w taki sposób, aby to pragnienie mogło się urzeczywistnić: pełna
sprawiedliwość istnieje tylko wtedy, gdy wszyscy mogą na równi z niej korzystać. Bywa czasem przedstawiana jako postać z zawiązanymi oczyma. W istocie,
przejawem sprawiedliwości jest czujna troska o zapewnienie równowagi między
prawami a obowiązkami, a także dążenie do równomiernego podziału kosztów
3

Por. Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXV Światowy Dzień Pokoju 01.01.1992 r. Homilia
w czasie Mszy św. w Sarajewie 13.06.1997, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła
II, Kraków 1997, s. 120.
4
Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti
o ideali lontani; sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui,
famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità (Roma, Omelia del 1 gennaio 1998).
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i zysków. Sprawiedliwość buduje, a nie niszczy; prowadzi do pojednania, a nie
popycha do zemsty. Uważna reﬂeksja pozwala dostrzec, że sprawiedliwość najgłębszymi korzeniami tkwi w miłości, której konkretnym wyrazem jest miłosierdzie. Gdy zatem sprawiedliwość zostaje oderwana od miłosiernej miłości, staje się
zimna i bezlitosna”5.
„Nie ma miłości bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez miłości. (…)
Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość”6. W ten sposób Ozeasz streszcza zasadniczą mądrość życia: szukanie Boga jest najważniejsze w życiu. Wpierw
i przede wszystkim wyraża się ono wysiłkiem życia w sprawiedliwości. Sami, niestety, nie wiemy, na czym to polega i potrzeba nam Bożego słowa, które by nas
tego nauczyło. Słowa: „Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość” znakomicie streszczają zasadniczą mądrość życia duchowego. Jego celem jest miłość,
do której jednak prowadzi jedynie droga sprawiedliwości7. Nie emocjonalnego
rozbudzenia, nie chwilowych zachwytów, fascynacji, ślepego zapatrzenia w kogoś
lub w ideę, ale zwykła sprawiedliwość w relacjach z innymi. W Starym Testamencie „sprawiedliwy” oznaczało właściwie to samo, co my dzisiaj określamy słowem
„święty”. Istotne jest to, że sama sprawiedliwość nie wystarcza. Ona jest ziarnem,
które wzrasta, aby zaowocować miłością, żywą relacją z Bogiem i bliźnimi. Miłość
bez sprawiedliwości jest jałowym i czczym gadaniem obliczonym na naiwność
i łatwowierność słuchaczy, jest demagogią i niczym więcej. Sprawiedliwość zaś
zakłada najpierw prawdę. Nie ma więc absolutnie mowy miłości tam, gdzie nie ma
prawdy, tam gdzie prawda jest zapomniana i pogardzana8.
Miłość społeczna, czyli solidarność, jako reprezentant sprawiedliwości wskazuje, że wspólnota nie może istnieć, jeśli podstawą relacji między jej członkami
nie jest miłość społeczna (czyli solidarność). Solidarność nadaje wspólnocie dynamizm rozwojowy, sprawiedliwość zaś określa normy (w sensie uporządkowania,
a nie chaotyzacji) owego rozwoju9, który ma na celu dobro wspólne. Sprawiedliwe
prawo ma wspomóc jednocześnie członków wspólnoty w trudzie realizacji celu, ale
samo zjednoczenie możliwe jest dzięki solidarności. Trudność polega na tym, aby
zharmonizować dobro wspólnoty z dobrem każdego jej członka. Zasada solidarności, a nie tylko zasada sprawiedliwości obliguje władzę do dbałości o każdego obywatela i dobro wspólnoty jako całości. Brutalność władzy, przeciwstawianie sobie
obywateli, wprowadzanie konkurencji jako sposobu osiągania dóbr, jest nie tylko
złamaniem zasady solidarności, ale równocześnie zasady sprawiedliwości. Podmiotem sprawiedliwości jest zatem władza, ale jest nim też każdy człowiek (zgodnie z zasadą kwantyﬁkacji ogólnej według M. Zabierowskiego), który zgodnie z tą
zasadą postrzega drugiego jako bliźniego, jako przedmiot miłości. Ponieważ cho5

Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich, Orędzie Jana Pawła II na
XXXI Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1998 r.
6
Oz 10,12.
7
http://ps-po.pl/wiez-z-bogiem-jest-wiezia-milosci-9-lipca-2014/ [dostęp: 28.11.2014].
8
http://kazania.wordpress.com/2007/03/19/nie-ma-milosci-bez-sprawiedliwosci/ [dostęp: 28.11.2014].
9
J. Majka, Filozoﬁa społeczna, Wrocław 1982, s. 201.
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dzi o każdego człowieka, to uniwersalność owej miłości wyraża się solidarnością.
Solidarność jako miłość społeczna nie jest po prostu instrumentem jednoczenia
grupy, lecz wypływa z bytowości osoby, która w personalizmie chrześcijańskim
ma ostatecznie wymiar nadprzyrodzony. Dobra kondycja społeczeństwa jest możliwa w stanie pokoju społecznego, a pokoju nie ma bez sprawiedliwości i solidarności10. Wychowanie powinno akcentować siłę związku sprawiedliwości i miłości
międzyludzkiej, podkreślając ich aksjologiczną komplementarność. Organiczna
więź sprawiedliwości i miłości lub też sprawiedliwości i miłosierdzia wyraża się
w tym, że miłość bez sprawiedliwości jest pozorna, a w pewnych sytuacjach może
stać się wręcz karykaturą sprawiedliwości. Podobnie jest ze sprawiedliwością pozbawioną prymatu dobra i miłości, może prowadzić, i wielokrotnie już w dziejach
ludzkich prowadziła, do niszczenia zarówno jednostek, jak i całych narodów11.
Filarami prawdziwego pokoju są – jak czytamy w Orędziu Jana Pawła II –
sprawiedliwość i ten szczególny rodzaj miłości, jakim jest przebaczenie. Jak jednak w obecnej sytuacji mówić o sprawiedliwości i zarazem o przebaczeniu jako
o źródłach i warunkach pokoju? Moja odpowiedź brzmi: można i trzeba mówić,
mimo trudności, jakie to za sobą pociąga, między innymi w związku z tendencją,
by sprawiedliwość i przebaczenie postrzegać jako alternatywę. Przebaczenie jest
przeciwieństwem żywienia urazy i pragnienia zemsty, ale nie sprawiedliwości.
Prawdziwy pokój jest w rzeczywistości „dziełem sprawiedliwości” (Iz 32, 17).
Jak stwierdził Sobór Watykański II, pokój jest „owocem porządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu przez Boskiego jego Założyciela, nad którego urzeczywistnieniem pracować mają ludzie pragnący coraz to doskonalszej sprawiedliwości”
(Gaudium et spes, 78). Od przeszło piętnastu wieków w Kościele katolickim rozbrzmiewa nauka Augustyna z Hippony, który przypomina nam, że trzeba dążyć
z udziałem wszystkich do tranquillitas ordinis, pokoju płynącego z ładu (por. De
civitate Dei, 19, 13)12.
Prawdziwy pokój jest zatem owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem praw oraz obowiązków
i równym podziałem dobrodziejstw i powinności. Skoro jednak sprawiedliwość
ludzka jest zawsze krucha i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczenia zarówno
osób, jak i całych grup, należy ją praktykować w duchu przebaczenia i w pewnym
sensie uzupełniać przebaczeniem, które goi rany i odnawia zakłócone relacje między ludźmi. Jest to ważne zarówno w przypadku napięć między pojedynczymi
osobami, jak i w konﬂiktach o bardziej ogólnym zasięgu, również międzynarodowym. Przebaczenie w żadnej mierze nie przeciwstawia się sprawiedliwości, gdyż
nie polega na rezygnacji ze słusznych żądań, by naruszony porządek został naprawiony. Przebaczenie ma na celu raczej pełną sprawiedliwość, prowadzącą do po10
Por. M. Zabierowski, Sprawiedliwość społeczna a solidarność – perspektywa personalistyczna, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa?, red. D. Probucka, Kraków 2008, s. 134–135.
11
Por. A. Żywczok, Ku aﬁrmacji życia…, s. 269–270.
12
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_or_01012002.
html# [dostęp: 29.11.2014].
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koju płynącego z ładu, który nie jest tylko nietrwałym i czasowym zaprzestaniem
działań wojennych, lecz gruntownym uzdrowieniem krwawiących ran duszy. Dla
takiego uzdrowienia sprawiedliwość i przebaczenie są równie istotne13. W wielu
miejscach Papież-Polak postulował o miłość, sprawiedliwość społeczną, równość,
pokój, a „sprawiedliwość i pokój może przynieść tylko oczyszczenie sumień”14
– podkreślał. Jedną z takich światopoglądowych interpretacji sprawiedliwości są
koncepcje K. Wojtyły. Tak oto pisze: „sprawiedliwe jest bowiem zawsze to, co się
komuś słusznie należy”15. Jego deﬁnicja jest odwołaniem się do określenia Tomasza
z Akwinu16. W innym miejscu wskazuje na różnice i jednocześnie powiązanie sprawiedliwości z miłością. Podporządkowuje tu problem sprawiedliwości aksjologii
religijnej. Sprawiedliwość bowiem najdoskonalej i najpełniej wyraża się w relacji
człowieka do Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwością i miłością. „Zarówno sprawiedliwość, jak i miłość ma za przedmiot dobro i osobę – w różny jednak
sposób. W sprawiedliwości chodzi zawsze o jakieś dobro, które tak czy inaczej ma
być rozliczone, rozdzielone pomiędzy osoby (…) przedmiotem miłości jest dobro
właściwie bez podziałów i bez ograniczeń. Chodzi w niej o dobro jak największe
dla osoby. Ale człowiek często miłość myli z pożądaniem, dlatego cnota sprawiedliwości odgrywa tu ogromną rolę. Miłość stanowi swoistą energię, która jedna
jedyna pozwala tak bardzo przybliżyć się do osoby, wniknąć w jej świat, poniekąd
(moralnie) utożsamić się z jej bytem. Tutaj różnica w stosunku do sprawiedliwości zaznacza się najwyraźniej, sprawiedliwość bowiem utrzymuje nas w dystansie
względem osoby, z którą tylko rozliczamy się z jakiegoś dobra”17.
Także i Benedykt XVI w encyklice Caritas In Veritate wyjaśnia: kto kocha
z miłością bliźniego, jest przede wszystkim sprawiedliwy wobec innych. Sprawiedliwość nie tylko nie jest obca miłości, nie tylko nie jest drogą alternatywną
albo paralelną w stosunku do miłości: sprawiedliwość jest „nieodłącznie związana
z miłością”, towarzyszy jej. Sprawiedliwość jest pierwszą drogą miłości, jak powiedział Paweł VI, jest jej „minimalną miarą”18.
Ważną kwestią z edukacyjnego punktu widzenia jest zwrócenie uwagi na relacje
sprawiedliwości z odwagą. Odwaga jest niezbędna, aby umożliwić funkcjonowanie, stawanie się i aby żyć przyszłością, co pozwala skoczyć w nieznane. Stanowi
13
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_or_01012002.html#
[dostęp: 29.11.2014].
14
http://www.zosia.piasta.pl/papiez.htm [dostęp: 29.11.2014].
15
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 43.
16
Według św. Tomasza z Akwinu „sprawiedliwość to sprawność, dzięki której ktoś stałą i trwałą
wolą oddaje każdemu to, co się jemu należy”; Justitia est habitus secundum quem aliquis constanti
et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit, Suma teologiczna, t. 18, Sprawiedliwość, tłum. F. Bednarski, Londyn 1970.
17
Tamże, s. 107–108. Zob. też: M. Pacholak, Reﬂeksje na temat sprawiedliwości w ﬁlozoﬁi
chrześcijańskiej, w: Disputationes Scientiﬁcae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Ružomberok
2008, s. 19–20.
18
http://www.fronda.pl/blogi/konradtomasz/benedykt-xvi-o-milosci-sprawiedliwosci-prawdzie,
27542.html [dostęp: 29.11.2014].
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bazę, która leży u podstaw wszystkich wartości (jak np. miłości, wierności). Jest
podbudową szacunku do samego siebie i angażowania się. Każda decyzja wymaga
odwagi i ryzyka. Inna odwaga jest w codziennym życiu, a inna w tworzeniu czegoś
nowego. Każdy zawód wymaga odwagi tworzenia. Bez odwagi – słusznie zauważa
M. Magda – nasze wartości przeradzają się w konformizm, obumierają i stają się
miernymi kopiami cnót19.

Część II
Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźnim tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do
Boga nazywana jest „cnotą religijności”. W stosunku do ludzi uzdolnia nas ona do
poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii,
która sprzyja bezstronności względem osób i względem dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, tak często wspominany przez Pismo Święte, wyróżnia się stałą
uczuciowością swoich myśli i prawym postępowaniem w stosunku do innych.
Częstokroć może się nam wydawać, że człowiek cnotliwy to taki niedosiężny
ideał, wyglądający jak pomnik oblepiony złotymi liśćmi, cnoty zaś to idee istniejące gdzieś w pleromie. A ponieważ są to rzeczy odległe, to można je co najwyżej
podziwiać, a życie biegnie i tak swoim utartym torem. Nic błędniejszego. Bo cnota
właśnie w wirze i zakamarkach życia ułatwia człowiekowi rozpoznanie i czynienie
dobra, a unikanie zła. Ona jest wewnątrz pulsującego życia, a nie w chmurach. Jest
to pewien zespół aktów przez nas wyłanianych wobec naporu i ciśnienia najrozmaitszych spraw, zdarzeń, trudności20.
Funkcjonuje zatem cnota i na gruncie edukacji. Wychowanie człowieka nie
może być wadliwe i dlatego cnoty (a w szczególności cnota sprawiedliwości) ze
względu na pełnione funkcje w jednostce, społeczeństwie, pedagogice czy edukacji w ogóle wymagają poważnego potraktowania.
Przytoczymy teraz kilka cytatów, które będą niezwykle istotne dla dalej poruszanych treści. Pierre Lefèvre ukazuje tam wzajemne powiązanie cnót kardynalnych:
„(…) Sprawiedliwość”
„Ależ to niesprawiedliwe!”
Jak często słyszy się te słowa z ust uczniów porównujących swe oceny; piłkarzy krytykujących decyzje sędziego czy wreszcie z ust urzędników odbierających
swe wynagrodzenia. To zadziwiające, jak każdy jest przeciw niesprawiedliwości…
i jednocześnie za sprawiedliwością! Sprawiedliwość nie polega jednak tylko na
„byciu sprawiedliwie traktowanym”, lecz na gotowości oddania drugiemu człowiekowi, i to każdemu, jego sprawiedliwości.
19
M. Magda, Odwaga nauczycieli do pedagogicznego tworzenia, w: Pytania o edukację, red. D. Waloszek, Zielona Góra 2003, s. 96.
20
Por. P. Jaroszyński, Sposób ludzkiego działania – aretologia, w: Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi,
red. M.A. Krąpiec, S. Kamieński, Z. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Lublin 2003, s. 541.
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„Czyż nie jest to piękne?”
„(…) Roztropność”
„Po czym poznamy, że nóż jest dobry? Przede wszystkim po tym, że jest ostry.
Po czym poznamy, że człowiek jest dobry? Przede wszystkim po tym, że jest sprawiedliwy. Czego zatem pragnie dobry człowiek? Chce dać każdemu, co mu się
należy, bez względu na to, jak to jest trudne. Na tym polega sprawiedliwość. Jak
można tego dokonać? Po dokładnej ocenie sprawy dobrać odpowiednie środki do
jej rozwiązania. Na tym polega roztropność”.
„(…) Męstwo”
„Wiemy, że: dobry nóż to ostry nóż. Dobry człowiek to sprawiedliwy człowiek.
Ale to trudne zawsze żyć sprawiedliwie! Dlaczego człowiek schodzi z prostej drogi sprawiedliwości? Z powodu pokus i zagrożeń. Pokusy odciągają nas, a zagrożenia spychają z tej drogi. Umiarkowanie przeciwstawia się pokusom. Męstwo
przeciwstawia się zagrożeniom”.
„(…) Umiarkowanie”
„Umiarkowanie jest czwartą i ostatnią cnotą kardynalną. Kiedy porównamy te
cztery najważniejsze ludzkie cnoty do samolotu, wtedy zobaczymy, że sprawiedliwość jest jak motor, siła napędowa. Ale sama siła nie wystarcza, potrzeba także
prowadzenia: roztropność jest pilotem. Z kolei męstwo i umiarkowanie są jak dwa
skrzydła unoszące samolot, bez których z pewnością rozbiłby się. Kto nie jest odważny i umiarkowany, ten stanie się wkrótce także niesprawiedliwy”21.
Czymże jest cnota? Cóż oznacza to słowo, które w dzisiejszym świecie jest przedmiotem wielu kpin? Jaka jest etymologia tego pojęcia i jakie są jej typologie?
Do powyższych zapytań można odnieść się w różnych aspektach, na przykład:
cnota (arete) jako problem ﬁlozoﬁczny22. Pomocna okazuje się nauka o cnotach
moralnych, czyli aretologia, czy nauka o dobru moralnym i wartościach moralnych, czyli aksjologia, a także nauka o moralnym imperatywie (prawie moralnym),
czyli deontologia.
„Cnota” to słowo, które jest dzisiaj przegrane, napisał niegdyś J. Tischner. Przegrane – dodajmy – przez wielu współcześnie żyjących, szczególnie młodych. Zwykle pojmuje się przez nie tzw. cnotę czystości, a tę z kolei uważa się w pewnych
środowiskach za anachronizm. Tymczasem ani na gruncie etyki, ani psychologii
nie można się obejść bez tego pojęcia: cnota23. L. Kołakowski podobnie zwraca
uwagę na fakt, że słowo „cnota” zostało nieco ośmieszone w języku polskim, „tak
często i tak natarczywie było używane w jednym kontekście, mianowicie dla określenia seksualnej niewinności, głównie młodych kobiet; mówiło się, «cnota dziewicza», «ona cnotę straciła», «on na jej cnotę dybał», «ta panienka nie jest sławna
ze swej cnoty», itp. Tak już chyba na serio nie mówimy, ale nasz cyniczny wiek
21
P. Lefèvre, Jak zmienić swe życie? Wielkie prawdy w 100 małych opowiastkach, Poznań 2000,
s. 9, 27, 47, 63.
22
Zob. W. Jaeger, Paideia, Warszawa 2001, s. 641.
23
Por. J. Tischner, Podstawy etyki – jak żyć?, w: Katechizm religii katolickiej, cz. IX, Wrocław
1983, s. 196–198, 217–218.

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

115

Renata Malicka, Mariusz Pacholak

jakąś aurę wokół słowa zbudował (...). Nie mamy jednak chyba innego słowa na
łączne oznaczenie wszystkich sprawności, które są moralnie wartościowane i które
lepszymi czynią zarówno człowieka pojedynczego, jak i wszystkie związki między
ludźmi. Nie ma przecież nic ośmieszającego w wyrażeniach takich jak «cnoty obywatelskie», «cnoty militarne», «cnoty intelektualne», «cnoty kupieckie». Wolno
nam starać się o to, by słowu «cnota» cnotę przywrócić”24.
Naukę o cnotach moralnych zapoczątkował Platon (zaznaczył ten fakt między
innymi w Państwie), a usystematyzował Arystoteles (przede wszystkim w Etyce
nikomachejskiej). To właśnie za nimi zwykło się wyróżniać cztery podstawowe
cnoty moralne. W ujęciu personalistycznym wszystkie te cnoty rozumieć należy
jako postacie miłości (forma virtutum) odniesionej do poszczególnych dziedzin
ludzkiego działania. Trzeba przy tym pamiętać, że rozróżnienia poszczególnych
cnót kardynalnych nie należy rozumieć w sensie podziału logicznego (nie występuje tu cecha rozłączności); w rzeczywistości każda z cnót kardynalnych zawiera
w sobie elementy pozostałych cnót25. Cnoty kardynalne mają bardzo wiele aspektów wspólnych. Można zatem mówić o pewnym rodzaju ich integralności.
J. Keller, omawiając zagadnienie sprawiedliwości i jej podział, twierdzi, że
wszystkie cnoty kardynalne łączą się ze sobą. Łączność cnót może być trojakiego
rodzaju: ze względu na zadanie cnoty, jej przedmiot oraz podmiot. Wyróżnia zatem
trojakiego rodzaju części składowe: partes integrales, partes subiektivae i partes
potentiales.
Partes integrales, jako części składowe cnoty kardynalnej sprawiedliwości, należą do pewnych warunków, które są konieczne do należytego działania
cnoty26.
Partes integrales J. Keller sprowadza do dwóch sprawności:
1. Sprawność skłaniająca do pełnienia dobra jako obowiązku;
2. Sprawność skłaniająca do unikania zła jako krzywdy.
Partes subiektivae sprowadza do dwóch rodzajów sprawiedliwości:
1. a) sprawiedliwość jednostkowa, która reguluje stosunki między jednostkami,
b) sprawiedliwość społeczna, która reguluje stosunki między jednostką a społeczeństwem lub między społeczeństwami;
2. a) sprawiedliwość zamienna, rodząca najściślejsze zobowiązania, b) sprawiedliwość rozdzielcza, którą władza społeczna kieruje się w stosunku do obywateli, c) sprawiedliwość legalna, która skłania człowieka, jako poddanego, do
czynienia tego wszystkiego, co przyczynia się do dobra społecznego.
Do partes potentiales sprawiedliwości należą trzy grupy:
1. Cnoty, które tym różnią się od sprawiedliwości, że brak w nich ścisłej równości
w oddaniu należności.

24
Por. L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria trzecia i ostatnia, Kraków 2000,
s. 47–52.
25
Por. T. Styczeń SDS, J. Merecki SDS, ABC Etyki, Lublin 1996, s. 43–44.
26
Por. J. Keller, Etyka katolicka, Warszawa 1957, s. 278–285.
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Wymienia się trzy cnoty: a) religijność, b) pietyzm, c) szacunek;
2. Cnoty, które różnią się od sprawiedliwości tym, że nie wymuszają działania
zwrotnego. Do tej grupy zalicza się: a) wdzięczność, b) karność, c) prawdomówność.
3. Cnoty mające na względzie należność, której niedopełnienie nie rodzi zła:
a) hojność, b) towarzyskość27.
Teologia rozróżnia dwa typy etycznych sprawności (cnót): cnoty wlane i cnoty
nabyte. Pierwsze są darami Ducha Świętego, drugie są rezultatem naszych własnych usiłowań. Niesłychanie ważne są cnoty ludzkie (jako trwałe zdolności człowieka do oddawania drugiemu, co mu się należy). Zanim przejdziemy do omówienia cnót kardynalnych, a w szczególności cnoty sprawiedliwości – przyjrzyjmy się
samemu mechanizmowi powstawania cnoty. Można postawić pytanie: jaka jest
jej rola w życiu każdego człowieka? Doskonale wyjaśnia ten problem J. Tischner. Otóż warunkiem pojawienia się sprawności etycznej jest wewnętrzna decyzja
wolnej woli człowieka. Oto postanawiamy, że będziemy postępować jak ludzie
pokorni. Albo, że będziemy okazywać miłość komuś, kto jest antypatyczny. Z tego
postanowienia rodzi się w nas stan pewnej wewnętrznej gotowości do wykonania
aktu. Powstały już kiedyś raz akt miłości lub pokory pozostawia po sobie jakiś
ślad. Okazuje się, że jutro, pojutrze, gdy tylko okazja się powtórzy, nowy akt miłości czy pokory wyłoni się z nas o wiele łatwiej i szybciej niż akt poprzedni.
Z wewnętrznej decyzji powstaje gotowość, z gotowości akt, z powtarzalnego aktu
powstaje sprawność. Tak oto pojawia się w nas cnota etyczna. Ma ona, jak widać
podwójne zaszczepienie: z jednej strony wypływa z naszej wolności, z drugiej –
wynika z powtórzeń tych samych aktów28.
Dzięki cnotom etycznym człowiek bardziej staje się osobą etyczną (moralną),
bardziej staje się wrażliwy na wartości, na drugiego człowieka. Chce bardziej
„być”, a nie „mieć”.
Cnota – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego – jest habitualną
i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona sobie nie tylko wypełniać
dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach29. Słowa te doskonale korespondują z poglądami Sokratesa, który uważał, że cnota jest wiedzą o tym, co jest dobre, a co jest
złe. To właśnie należy mieć na myśli – słyszymy od apostoła – a mianowicie,
„wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe,
co zasługuje na uznanie, jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym” (por. Flp, 4, 8).
Możemy mówić o cnotach ludzkich i kardynalnych. Pierwsze są trwałymi postawami, dyspozycjami, przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny,
porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem
27
Cyt. za: K. Kalka, Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu,
Bydgoszcz 1994, s. 62–63.
28
Por. J. Tischner, Podstawy etyki…, s. 67.
29
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 422.
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i wiarą30. Kardynalne (łac. cardinalis) natomiast są szczególne, główne, osiowe
w życiu człowieka. „I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty:
uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa” – czytamy w Księdze Mądrości31.
Wartości – cnoty pełnią w życiu człowieka rolę pionu. Tak, jak przy wznoszeniu ogromnego w rozmiary gmachu można wykorzystać wiele cennego materiału,
poświęcić owej pracy wiele czasu i ponieść sporo trudu. Ale jeżeli zlekceważy
się prawo pionu, gmach ten runie. Wówczas całe kosztowne dzieło – którym jest
przecież zamierzona budowa domu – pójdzie na marne, gdyż zlekceważono prawo
pionu. „Pionem” w życiu człowieka są przede wszystkim wartości wyższe, uniwersalne (Bonum, Pulchrum, Veritas), niezmienne czy – posługując się terminologią
W. Pasterniaka – samoistne. „One będąc stał ym, najcenniejszym składnikiem ludzkiej kultury, tworzą człowieka. One wreszcie, będąc przejawami samoudzielania
się Tego, Który Jest, Wartości Najwyższej, stanowią nadzieję i szansę ostatecznej
realizacji ludzkiej natury, wypełnienia się człowieczego bytu”32.
Wracając do naszej analogii, można powiedzieć dalej, że fundamentem wspomnianego gmachu – „gmachu życia człowieka” – jest sprawiedliwość, na której
wznoszą się pozostałe cnoty (ﬁlary): męstwo, roztropność i umiarkowanie.
Cnót etycznych – pisze G. Reale – jest wiele, tak, jak wiele jest impulsów
i uczuć, które rozum ma miarkować. Cnoty etyczne powstają na skutek przyzwyczajenia: z natury mamy potencjalnee zdolności do ich formowania i właśnie
przez ćwiczenie potencjalności wprowadzamy ją w stan aktu. Spełniając jeden
po drugim czyny sprawiedliwe, stajemy się sprawiedliwi, to znaczy zdobywamy
cnotę sprawiedliwości, która potem pozostaje w nas na stałe jako habitus, który
pozwala nam bez trudu wykonywać kolejne czyny sprawiedliwe. Wypełniając
wiele aktów męstwa, stajemy się mężni, to znaczy zdobywamy habitus męstwa,
który pozwoli nam bez trudu wprowadzać w czyn akty odwagi itd. Krótko mówiąc, według Arystotelesa cnoty etyczne nabywa się w taki sam sposób, w jaki
opanowuje się różne sztuki, które także są „sprawnościami (habitus): Tak np.
budowniczowie kształcą się budując domy, a cytrzyści – grając na cytrze. Tak
samo stajemy się sprawiedliwi postępując sprawiedliwie, miarkowani postępując
umiarkowanie, mężni przez mężne zachowywanie się (Arystoteles, Etyka nikomachejska)”33.
Nie ulega wątpliwości, że moralna doskonałość człowieka z konieczności opierać się musi na odpowiedniej pełni moralnego rozwoju przez wyrobienie w sobie
wszystkich dostępnych mu cnót, choć nie wszystkich w jednakowym stopniu.
Gdy rozważa się treści dotyczące integracji cnót, należy postawić pytanie: czy
i w jakim stopniu są ze sobą powiązane? Czy możliwe jest, aby człowiek posia30

Tamże, s. 423.
Mdr 8,7.
32
Por. W. Pasterniak, Piękno i sacrum. U podstaw pedagogiki teonomicznej, Poznań 1998, s. 63.
G. Reale, Historia ﬁlozoﬁi starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, Lublin 1996, s. 485.
33
T. Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002, s. 400.
31
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Część III
Z powyższych uwag wynika i okazuje się rzeczą niewątpliwą, że cnoty moralne muszą być ze sobą integralnie sprzężone. A ich optymalne sprzężenie daje
w efekcie to, co kiedyś po grecku nazwano pięknem wewnętrznym albo pięknym
dobrem – kaloskagathos. Oczywiście do takiej kondycji człowiek musi długo
dochodzić i to nie sam, lecz potrzebuje właściwego wychowania, otoczenia i kultury. Cnót bowiem – pisze L. Kołakowski – uczymy się przez wychowanie w środowisku, gdzie one są praktykowane, podobnie jak uczymy się takich prostych
sprawności, jak używanie noża i widelca przy jedzeniu albo pływania. „Słuszne
jest stare porzekadło – dodaje autor – że nie można się nauczyć pływać, nie
wchodząc do wody, a nawet gdyby dziecko miało się nauczyć używania noża
i widelca przez czytanie skomplikowanej instrukcji pisanej, gdzie kąty nachylenia wszystkich palców byłyby wyliczone, rychło by się zniechęciło. Podobnie
mało są przydatne podręczniki cnót tam, gdzie tych cnót w życiu się nie widzi.
Kiedy cnoty giną, społeczność ludzka ginie i podręczniki nie pomogą (...). Mało

Sprawiedliwość i pokój a inne wartości i cnoty…

dał jedną cnotę, a pozbawiony był pozostałych? Badacz tych problemów tak oto
pisze: „wszystkie cnoty są równe i wzajemnie się zawierają i uzupełniają, gdyż
np.: roztropność nie będzie sprawnością, jeżeli nie jest sprawiedliwa, umiarkowana i mężna”34.
Między poszczególnymi cnotami zachodzą organiczne związki, które sprawiają, że nie mogą rozwijać jednej cnoty bez równoczesnego wzrostu innych cnót.
Ten organiczny związek cnót zachodzi zatem w pełni w świecie wartości – czytamy w Katolickiej etyce wychowawczej. Prócz tego stanowi postulat prawidłowego
kształtowania charakteru przez poszczególne jednostki, natomiast nie zawsze się
sprawdza w ich faktycznym rozwoju moralnym35. Związek cnót – jak pisze Tadeusz Ślipko – „sprawia również, że stają się one decydującym czynnikiem w kształtowaniu moralnej osobowości człowieka. W osiągniętych przez człowieka cnotach
wyraża się zasadnicze nastawienie człowieka, jego duchowa postawa rozumiana
jako dyspozycja do działania w różnych sytuacjach życiowych zgodnie z przyjętym i uczuciowo przeżywanym ideałem moralnym. Z tego powodu cnota moralna
jest czynnikiem wewnętrznej integracji człowieka, zharmonizowania jego moralnej świadomości oraz praktycznego postępowania”36.

34

K. Kalka, Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz
1994, s. 40. Autor w przypisie podaje, jaka grupa cnót pozostaje ze sobą w związku. I tak, np.: cnoty
intelektualne nie są złączone ani między sobą, ani z innymi cnotami. Cnoty umysłowe odnoszą się
do różnych przedmiotów niepodporządkowanych sobie. Nie ma między nimi związku, jaki zachodzi
w cnotach obyczajowych, odnoszących się do uczuć i działań, które oczywiście są sobie wzajemnie
podporządkowane (patrz przypis 50, s. 169–170 w cyt. dziele).
35
Por. J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, s. 378 i nast.
36
T. Ślipko SJ, Zarys etyki…, s. 400. Por. P. Jaroszyński, Sposób ludzkiego działania – aretologia, w: Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi, red. M.A. Krąpiec, S. Kamieński, Z. Zdybicka i in., Lublin 2003,
s. 573.
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nam przyjdzie z czytania podręczników, a dużo z doświadczenia życia wśród
ludzi, gdzie cnoty są praktykowane”37.
Stworzenie tych warunków uczniowi, wychowankowi sprzyja rozwojowi moralnemu i wewnętrznemu jednostki, co jest niesłychanie ważne w procesie edukacji. Przygotowuje człowieka do pełnego poznawania otaczającej go rzeczywistości, oraz do holistycznego, integralnego rozumienia świata i siebie samego, o czym
w wielu miejscach pisano38. Bowiem im większe rozumienie cnót (w tym przede
wszystkim cnoty sprawiedliwości), tym pełniejsze osiąganie hexis proajretike –
sprawności samodzielnego postępowania zgodnie z prawem moralnym.
Słowa kluczowe: wychowanie, etyka, aksjologia, wartości, sprawiedliwość.
Abstract
The authors of the text are reﬂecting on upbringing, which should emphasize the strength
of the relationship between values emphasizing their axiological complementarity. Reﬂections were made on selected values, virtues, including justice with peace, love, forgiveness,
courage and other values and virtues conducive to the moral and internal development of
the individual, as well as building positive interpersonal relations. Education cannot be defective and that is why virtues (and in particular the virtue of justice), due to their functions
in the individual, society, pedagogy or education, require serious consideration.
Keywords: education, ethics, axiology, values, justice.
Pезюме
Авторы текста принимают рефлексию над воспитанием, которое должно акцентировать силу связи между ценностями подчеркивая их аксиологическую комплиментарность. Приняли рефлексию над выбранными ценностями, добродетелями, между
прочим справедливость с миром, любовью, прощением, смелостью и другими ценностями и добродетелями благоприятствующими развитию моральному и внутреннему личностью, а также строительство положительных человеческих отношений.
Воспитание человека не может быть неправильное и поэтому добродетели (особенно
добродетель справедливости) в связи на исполненные функции в личности, обществе, педагогике, образованию вообще требуют серьёзного отношения.
Ключевые слова: образование, этика, аксиология, ценности, справедливость.

37

Por. L. Kołakowski, Mini-wykłady…, s. 48.
Zob. m.in. J. Krishnamurti, Samopoznanie i nowy umysł, Warszawa 1987, s. 7–8; tenże, Rozmowy, Warszawa 1993; W. Pasterniak, O pedagogice wyższych stanów świadomości, Zielona Góra
2003.
38
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Wyzwania imigracji
i integracji w społeczeństwie
wielokulturowym
Konfederacji Szwajcarii
Wprowadzenie

Konfederacja Szwajcarii jako państwo zdecentralizowane charakteryzuje wielokulturowość, która przesądza o fenomenie systemu politycznego i społecznego.
Jako państwo wysoko rozwinięte z wciąż dynamicznie rozwijającą się gospodarką
Szwajcaria potrzebuje zewnętrznej siły roboczej, która przyczynia się do rozwoju
przemysłu i rolnictwa. Jednocześnie wśród 8 mln mieszkańców aż 22,5% stanowią cudzoziemcy, którzy przybyli do Szwajcarii z przyczyn ekonomicznych lub
jako uchodźcy polityczni. Wielokulturowość jest procesem kształtowania trwałych
i dobrowolnych relacji między kulturami1, z tym że w przypadku Konfederacji
Szwajcarii proces ten naznaczony jest uwarunkowaniem wewnętrznych potrzeb
rynku pracy i nastawieniem społeczeństwa Helwetów do kwestii imigracji.
Wobec utrzymującej się koniunktury gospodarczej mającej wpływ na otwarcie rynku szwajcarskiego dla imigrantów ekonomicznych pojawia się wyzwanie
ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym2. Z jednej strony Szwajcaria jest
postrzegana jako fenomen państwa, które pozostaje poza głównym nurtem integracji europejskiej, stąd nie uczestniczy w polityce migracyjnej Unii Europejskiej,
przyjmując własny model integrowania imigrantów3. Z drugiej zaś to niewielkie
federalne państwo doświadczało napływu fal ludnościowych i swoistym wyzwa1

A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków 2010, s. 182.
E. Piguet, Economy versus the People? Swiss immigration policy between economic demand,
xenophobia and international constraint, w: Dialogues on migration policy, red. M. Giugni, F. Passy,
London 2006, s. 67.
3
M. Vahl, N. Grolimund, Integration without membership. Switzerland’s bilateral agreements
with European Union, Bruksela 2006, s. 10.
2
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niem okazała się modyﬁkacja struktur poszczególnych części składowych Szwajcarii wobec integracji imigrantów. Kolejno kraj Helwetów jako ostoja humanitaryzmu, z uwagi na wieczystą neutralność oraz brak zaangażowania w konﬂikty
zbrojne, często udziela schronienia uchodźcom prześladowanym z powodów politycznych czy religijnych4. Już na początku XIX w. kantony szwajcarskie, jak
Genewa, Vaud, Gryzonia czy Wallis, udzielały azylu politycznego uciekinierom
z Francji, opierając się naciskom zewnętrznym i podkreślając tym samym własną niezależność5. Kantony jako części składowe państwa szwajcarskiego, które
ostatecznie powstało w 1848 r., miały zagwarantowaną konstytucyjnie niezależność mającą odniesienie nie tylko do ich wewnętrznej organizacji, lecz także kwestii przyjmowania ludności napływowej. Konfederacja Szwajcarii, którą tworzą
kantony wielojęzyczne z podziałem na katolickie i protestanckie z różnorodnym
potencjałem gospodarczym, ma doświadczenie podziałów społecznych, które nie
stanowią już źródła napięć i konﬂiktów. Możliwość wpływu na decyzje polityczne
społeczności lokalnych poszczególnych kantonów i zachowanie ich niezależności
poprzedzające ukształtowanie szwajcarskiej państwowości stało się przyczynkiem
dla budowania pokojowej koegzystencji między ludnością kantonów. To właśnie
Helweci wypracowali model pokojowej egzystencji pomimo różnorodnych warunków społecznych, kulturowych i ekonomicznych dla utrzymania jedności związku
kantonów wobec zewnętrznych zagrożeń ościennych mocarstw. Kolejno specyﬁka
systemu politycznego Szwajcarii, którego częścią pozostają wewnętrzne podziały
religijne, nie ma odniesienia wobec granic kantonalnych ani poszczególnych grup
językowych. Wieloreligijność Szwajcarii została zagwarantowana również w konstytucji, gdzie art. 5 wprost odnosi się do ochrony swobody przekonań religijnych,
zakazu przymuszania do jakichkolwiek religii, a od państwa wymaga urzeczywistniania neutralności religijnej6. Podobnie szwajcarska wielojęzyczność w państwie
federalnym również została ukonstytuowana, co stanowi poszanowanie tradycji
dla poszczególnych kantonów7.
Celem rozważań podejmowanych w niniejszym artykule jest analiza podejścia
w polityce wobec imigrantów w Konfederacji Szwajcarii. Ze względu na ostateczne ukształtowanie struktury państwa szwajcarskiego i przejście od luźnego związku kantonów do sfederowanego systemu politycznego w 1848 r. analiza obejmuje
trójszczeblowy podział kompetencji w obszarze imigracji. Federacja, kantony i gminy mają własne kompetencje związane z regulacją prawną statusu cudzoziemców
4
W związku z integracją emigracji Szwajcarów warto podkreślić rolę klubu patriotycznego
w Paryżu z 1790 r., który stał się schronieniem dla emigrantów politycznych mających pochodzenie
szwajcarskie, jak i dla samych Francuzów. W 1789 r. podobne kluby patriotyczne powołano w kantonie Szafuza. Zob.: J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Wrocław 1989, s. 141.
5
A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii…, s. 51.
6
W. Linder, Swiss democracy: possible solutions to conﬂict in multicultural societies, Berno
2008, s. 16.
7
Zgodnie z danymi Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego udział procentowy języków urzędowych wynosi: j. niemiecki – 64%, j. francuski – 23%, j. włoski – 8%, j. retoromański
– 1% i pozostałe.
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Polityczne uwarunkowania Konfederacji Szwajcarii wobec imigracji
Powstanie i rozwój państwa Helwetów nie zawsze przebiegało w warunkach
pokoju, zważywszy na zróżnicowanie religijne i językowe wewnątrz związku kantonów, jak również utrzymujące się zagrożenia zewnętrzne. W 1291 r. trzy kantony – Uri, Unterwalden i Schwyz – zawiązały sojusz wieczystego porozumienia,
zachowując przy tym niezależność. Kolejne kantony przystępowały do sojuszu,
poszukując przede wszystkim możliwości zacieśniania więzi handlowych i z uwagi na niebezpieczeństwo zbrojnej napaści silnego niemieckiego sąsiada. Mniejsze
kantony północne, jak Argowia czy Szafuza, z małym potencjałem obronnym, obawiały się grabieży ich terytorium, upatrując zagrożenia ze strony Habsburgów. Jednocześnie procesowi tworzenia szwajcarskiej państwowości towarzyszyły konﬂikty religijne związane z reformacją, które zapoczątkowały rozłam wśród kantonów,
krystalizując odmienne wizje funkcjonowania Związku. Zdecydowane poparcie
dla federacji z silną demokracją bezpośrednią i umniejszoną rolą władzy centralnej
prezentowały środowiska szwajcarskich konserwatystów. Przedstawiciele radykałów opowiadali się za wzmocnieniem pozycji ośrodka centralnego, czym zyskali
poparcie mniej zamożnych warstw społecznych i kantonów rolniczych, które obawiały się nadużywania pozycji bogatych, silnie uprzemysłowionych kantonów, jak
Zurych czy Berno. Decyzje polityczne były podejmowane przez powołane Zgromadzenie złożone z reprezentantów delegatów kantonów (Orte) i miejscowości
zaprzyjaźnionych (Zugewandte) w oparciu o kompromis.
Konsolidacja władzy federalnej nastąpiła w 1848 r., gdy na mocy przyjętej
konstytucji Konfederacji Szwajcarii ostatecznie ukształtowany został ustrój państwa oparty na rozwiązaniach federalnych8. Przede wszystkim jednak utrzymana
została zasada demokracji bezpośredniej, która umożliwiała udział społeczności
kantonalnej w procesie podejmowania decyzji. Powszechne referenda i inicjatywa obywatelska stały się esencją systemu federalizmu szwajcarskiego, modelu,
w którym zachowano suwerenność kantonów9. Po pierwsze, przez udział w głoso-
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i możliwości ich integrowania ze społeczeństwem przyjmującym. Perspektywa
badawcza koncentruje się na Konfederacji i jej systemowych rozwiązaniach, które w ujęciu polityki i przy zaangażowaniu wszystkich szczebli władzy przesądzają
o modelu przyjmowania imigrantów i ich integracji, co może stanowić przyczynek
dla dalszych badań nad tworzeniem modeli w innych państwach wielokulturowych.
Analiza badawcza obejmuje rozwiązania ustrojowe i pozycję poszczególnych szczebli władzy w systemie federalnym w ujęciu właśnie zagadnienia imigracji oraz integracji. Ze względu na specyﬁkę szwajcarskich uwarunkowań procesu decyzyjnego
należy wskazać również na instrumenty demokracji bezpośredniej jako możliwości
wpływu obywateli szwajcarskich na politykę państwa wobec imigrantów.

8

C. Church, The Politics and Government of Switzerland, London 2004, s. 17.
Kantony szwajcarskie same określają się krajami suwerennymi, aczkolwiek na gruncie konstytucyjnym istnieje ich autonomiczność ograniczana władzą federalną.
9
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waniu referendalnym Szwajcarzy mają możliwość wyrażania własnego stanowiska w sprawach państwowych, dlatego też demokracja bezpośrednia jest istotnym
składnikiem kultury społeczeństwa Helwetów. Możliwość wpływu na polityczne
rozwiązania proponowane przez rząd szwajcarski ma związek z istotą woli narodu,
który przyjmuje lub odrzuca poddawane pod głosowanie inicjatywy państwowe.
W kontekście ustrojowym referenda stały się prawną instytucją chronioną na gruncie konstytucyjnym. Po drugie, gdy dokonuje się analizy kształtowania ustroju państwa szwajcarskiego, należy wskazać na inicjatywę ludową, która również stanowi
istotne narzędzie kształtowania decyzji w kwestiach istotnych dla społeczeństwa,
w tym również w obszarze migracji. Zatem idea współdecydowania w wymiarze
wertykalnym, to znaczy w relacji władza centralna–kantony, została zachowana
w procesie tworzenia szwajcarskiej państwowości.
W XIX w. nadal można było obserwować dwa nurty wizji rozwoju państwa
szwajcarskiego. Instytucje federalne kształtujące demokrację szwajcarską inspirowane były ideami jeszcze z czasów rewolucji francuskiej i odwoływały się do szerokiej autonomii kantonów10. Natomiast po wojnie francusko-niemieckiej z 1870 r.
na nowo powróciła dyskusja o potrzebie centralizacji, czyli dośrodkowości władzy
federalnej z przyczyn bezpieczeństwa kantonów, pomimo wieczystej neutralności
i wynikającego z niej braku zaangażowania w konﬂikty zbrojne11. Szwajcaria jako
państwo neutralne nie uczestniczyła w zbrojnych działaniach I i II wojny światowej, aczkolwiek po 1945 r. musiała zmierzyć się z oskarżeniami o współpracę
z nazistowskimi Niemcami. Szczególnie kraje europejskie, jak Francja i Wielka
Brytania, krytycznie odnosiły się do decyzji Szwajcarii o współpracy z Niemcami w latach 1939–1945, polegającej na ułatwieniach w transporcie i dostawach
surowcowych. Krytyka wzbogacenia Szwajcarów w czasach wojennych przyczyniła się do osłabienia pozycji państwa, a neutralność była wielokrotnie podważana
przez Francuzów, którzy nie wyrażali zainteresowania członkostwem Konfederacji
w ONZ. Stąd w szwajcarskiej dyskusji publicznej również kluczową kwestią była
rola państwa na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza neutralność w stosunkach
z zagranicą. Podczas gdy państwa demokratyczne przystępowały do Organizacji
Narodów Zjednoczonych, politycy szwajcarscy zastanawiali się nad utrzymaniem statusu państwa niezaangażowanego politycznie w działalność organizacji
międzynarodowych. Jednoznacznie w tym obszarze wypowiedzieli się obywatele
szwajcarscy, którzy zagłosowali w referendum federalnym w sierpniu 1945 r. za
utrzymaniem zasady neutralności12. 60% uprawnionych do głosowania Szwajcarów poparło utrzymanie zasady neutralności jako jednej z zasad demokratycznej
Konfederacji. Wobec postawy społeczeństwa szwajcarskiego o braku rezygnacji
z neutralności również rząd szwajcarski nie czynił znaczących starań o pełne członkostwo w ONZ, poza przyjęciem państwa statusu obserwatora bez prawa udziału
w procesie decyzyjnym. Neutralność nie stanowiła jednak przeszkody dla zaanga10
11
12
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Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002, s. 13.
Tamże.
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żowania pośredniego Szwajcarii we współpracę z ONZ czy mediacje międzynarodowe mające na celu wygaszanie konﬂiktów. Nadto Szwajcaria na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako państwo przyjazne dla osób poszukujących azylu
czy polityki zagranicznej zorientowanej między innymi na pomoc humanitarną.
Szwajcarski humanitaryzm i otwartość na przyjmowanie uchodźców sprawiły, że
wielu obywateli europejskich po zakończeniu II wojny światowej decydowało się
na ubieganie o azyl właśnie w Szwajcarii. Położenie geograﬁczne i bezpośrednie
sąsiedztwo państw zaangażowanych w działania wojenne, jak Francja, Włochy czy
Austria, przyczyniły się do wzrostu napływu ich obywateli do Szwajcarii, gdzie
otrzymywali status uchodźcy zasadniczo z przyczyn politycznych. Niechlubna dla
wewnętrznej polityki Szwajcarii wobec ludności żydowskiej okazała się decyzja
o ograniczeniu jej przyjmowania, czego najlepszym przykładem jest konstatacja
członka Rady Związkowej Eduarda von Steigera: Das Boot is voll (łódź jest pełna), która stała się dalej obciążeniem dla polityków i społeczeństwa Helwetów13.
Względem ogólnej liczby przyjętych uchodźców… rząd szwajcarski zajął stanowisko jasno wskazujące na wyczerpanie możliwości dalszego przyznawania azylu.
Między innymi ta postawa wobec ludności żydowskiej zagrożonej zagładą została poddana radykalnej krytyce środowisk liberalnych związanych ze Szwajcarską
Partią Demokratów. Stała się także przyczynkiem dla nowego otwarcia w polityce
imigracyjnej Szwajcarii po zakończeniu wojny w 1945 r. W związku z tym, że
szwajcarska ekonomia nie ucierpiała, podczas gdy inne państwa europejskie były
pogrążone w wojennym chaosie, okazało się, że wzrasta zapotrzebowanie na siłę
roboczą z zagranicy. Rynek tego niewielkiego państwa alpejskiego rozwijał się dynamicznie, tak że w 1950 r. brakowało 80 000 wykwaliﬁkowanych pracowników,
którzy mieli być zatrudnieni w przemyśle maszynowym, spożywczym, precyzyjnym i sektorze bankowym. Pierwszy napływ pracowników z zagranicy to obywatele Republiki Włoskiej i Republiki Federalnej Niemiec, którzy nie zostali objęci
systemem limitu kwotowego z uwagi na bliskość kulturową i zapotrzebowanie
w rodzimej gospodarce szwajcarskiej. Pierwszą umową o przepływie siły roboczej
i warunkach zatrudnienia Szwajcaria podpisała z rządem włoskim już w 1948 r.
Zgodnie z wytycznymi dla obu stron pracownicy włoscy mogli podjąć zatrudnienie
do dziewięciu miesięcy w skali roku, a dopiero po trzech latach mieli prawo przybycia wraz z rodzinami14. Tożsama regulacja prawa w zakresie polityki przyjęcia
imigrantów ekonomicznych miała odniesienie do pracowników niemieckich. Model imigracji tymczasowej oparty na zatrudnieniu sezonowym stanowi o podejściu
rządu szwajcarskiego w okresie powojennym. Warto nadmienić, że wciąż poparcie
środowisk konserwatywnych miał ruch kulturowo-polityczny Geistige Landesverteidigung, którego idea odwoływała się do zagrożenia dla wartości szwajcarskich

13

H. Hubacher, Das habe ich gerne gemacht: Politische und persönliche Erinneurungen, Bazylea 2016, s. 68.
14
J. Turek, Szwajcaria wobec imigrantów. Studium na przykładzie rynku pracy, w: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 2013, s. 98.
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i zasady neutralności, a źródeł jego upatrywano w napływie cudzoziemców15.
W szwajcarskim dyskursie publicznym w czasie powojennym wciąż dyskutowano
o zagrożeniach społecznych, jakie niesie otwarcie rynku pracy dla imigracji zarobkowej. Idea Űberfremdung odwoływała się do skrajnie prawicowych poglądów
opartych na podejściu o dominacji obcej kultury aniżeli szwajcarska16. Zwolennicy
tejże idei postulowali o ustanowienie mechanizmów kontrolnych populacji imigrantów na terytorium Konfederacji z uwzględnieniem włączenia poszczególnych
kantonów, tak by dostosować corocznie limit ograniczenia w przyjmowaniu imigrantów17. Nastawienie antyimigracyjne, jakie wiązało się z Űberfremdung, a którego rozkwit przypada na lata 20. i 30. ubiegłego stulecia, nie utrzymało znaczącego poparcia wśród szwajcarskich elit politycznych ani społeczeństwa Helwetów
w okresie powojennym, gdyż dynamicznie rozwijająca się gospodarka wymagała
wsparcia zewnętrznych pracowników. Retoryka przeciwko napływowi i osiedlaniu
się imigrantów na terytorium Konfederacji Szwajcarii zawarta została w programie Szwajcarskiego Frontu Narodowego utworzonego w 1931 r., którego lider
Rolf Henne opowiadał się za antysemityzmem18. Ta szwajcarska skrajnie prawicowa partia miała największe poparcie w niemieckojęzycznych kantonach Zurych
i Szafuza, natomiast zupełnie marginalne znaczenie w kantonach francuskojęzycznych i włoskojęzycznych. Próba reformy konstytucyjnej w świetle zmian nacjonalistycznych i prowadzących do ustanowenia rządów autorytarnych w Szwajcarii
okazała się zupełnym niepowodzeniem podczas referendum ogólnopaństwowego
w 1935 r. Kampania przedreferendalna, zapoczątkowana jeszcze w 1933 r., oparta była na przesłaniu antyimigracyjnym i wzbudzała szczególne zainteresowanie
Rady Federalnej, która jednoznacznie wskazywała na treści rasistowskie oraz niezgodność z duchem konstytucji z 1848 r. Niepowodzeniem w dążeniach Frontu
okazał się wynik referendum, gdzie 65% Szwajcarów opowiedziało się przeciwko
15

B. Sandberg, Geistige Landesverteidigung (1933–1945), w: Schweizer Literaturgeschichte,
red. P. Rusterholtz, A. Solbach, Berno 2007, s. 208–209.
16
Űberfremdung – spopularyzowana na początku lat 20. XX w. w Konfederacji Szwajcarii koncepcja o płynących zagrożeniach dla kultury, społeczeństwa i gospodarki wynikających z polityki
otwartych drzwi wobec cudzoziemców. Idea ta była alokowana w nurtach rasistowskim i ksenofobicznym, odnosiła się do separacji wewnątrz państwa przyjmującego obywateli od cudzoziemców
bez możliwości integracji i asymilacji. Na gruncie szwajcarskim idea ta była wspierana przez prawicowych populistów związanych z partią Szwajcarscy Demokraci (Schweizer Demokraten). Partia
założona w 1961 r. odwoływała się do idei skrajnie prawicowych i antyimigracyjnych. W czerwcu
1970 r. z jej inicjatywy przeprowadzone zostało referendum o ograniczeniu imigracji do Szwajcarii,
które nie zyskało poparcia wśród obywateli.
17
Założenia te zostały uwzględnione w federalnej ustawie o pobycie i osiedlaniu się cudzoziemców ANAG, przyjętej przez Radę Narodową i Radę Kantonów w 1931 r. Celem ustawy była kontrola
liczby imigrantów w stosunku do liczby obywateli na obszarze całej Konfederacji (bez podziału na
kantony rolnicze i te silniej uprzemysłowione, jak Berno, Zurych czy Genewa, gdzie obserwowano
zdecydowanie większą liczbę imigrantów zarobkowych). ANAG wprowadzała również uregulowanie prawne odnoszące się do ekonomicznego uzasadnienia zatrudniania imigrantów, które dotyczyło
pracowników wykwaliﬁkowanych i niewykwaliﬁkowanych w konkretnych dziedzinach gospodarki.
18
Po przejęciu kierownictwa partyjnego przez Roberta Toblera – Front Narodowy.
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wizji nacjonalistycznej siedmiomilionowej
Szwajcarii, tym bardziej że liczba obcokrajowców wynosiła 14,7%19.
W latach 60. i 70. XX w. przyjmowanie imigrantów w Szwajcarii nadal było kwestią poruszaną w debatach publicznych i zostało poddane
głosowaniom referendalnym. Inicjatywa Jamesa
Schwarzenbacha zakładała redukcję populacji
imigrantów do 10% względem liczby obywateli
oraz ograniczenia w prawie do łączenia rodzin.
Dla rządu szwajcarskiego i kantonów powodzenie tej inicjatywy wiązałoby się z wprowadzeniem regulacji prawnych pozwalających na
wydalenie imigrantów już przebywających na
terytorium Konfederacji, którzy nie wypełniają zasad legalności pobytu. Krytyka inicjaty- Rycina 1. Plakat Frontu Narodowego z 1933 r. z antyimigracyjwy przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą
nym hasłem Wir säubern stimmt!
oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy (Posprzątamy!)
w Europie odnosiła się do praw pracowników,
zwłaszcza wspólnotowych, którzy stanowili ok. Źródło: http://www.stadtmuseum-wil.
80% imigrantów zarobkowych w Szwajcarii. ch/weltkrieg-frontisten.htm [dostęp:
Przy frekwencji 74% obywateli uprawnionych 14.10.2017].
do głosownia 46% poparło inicjatywę Schwarzenbacha. Próba ograniczenia napływu imigrantów nie przyniosła oczekiwanych
zmian przez skrajnie prawicowe środowiska i partie polityczne. Już w 1989 r. cudzoziemcy stanowili ok. 16% społeczeństwa szwajcarskiego, z tym że rząd szwajcarski,
wyznaczając priorytety polityki wobec imigrantów, pomijał kwestię ich integracji.
Wyraźna potrzeba włączenia społecznego imigrantów stała się kompetencją kantonów
szwajcarskich i gmin, natomiast nie miały one wytycznych poziomu federalnego uniﬁkujących zadania na terytorium całej Konfederacji. Kolejnym wyzwaniem dla rządu
okazało się wprowadzenie kwot przyjmowania imigrantów i redukcja liczby tych, którzy już znajdowali się na terytorium państwa Helwetów. Paralelnie do dyskusji politycznej, w której Szwajcarska Partia Ludowa i Partia Demokratyczna opowiadały
się za ograniczeniem napływu imigrantów, zmiany układu sił politycznych w Europie
stały się wyzwaniem dla Szwajcarii. Czystki etniczne i konﬂikt wojenny w byłej Jugosławii zintensyﬁkowały ruchy migracyjne i sprawiły, że obywatele państw bałkańskich poszukiwali schronienia w Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. W 1992 r. złożono
41 000 wniosków o przyznanie azylu w Szwajcarii, z czego 75% wnioskodawców to
obywatele Bośni i Hercegowiny, Albanii, Kosowa i Chorwacji20. Szwajcaria, zobli19

D.M. Gross, Immigration Policy and Foreign Population in Switzerland, „Policy Research
Working Paper Series from World Bank” 2006, nr 3853, s. 3.
20
C. Bonifazi, C. Conti, M. Mamolo, Balkan International Migration in the 1990’s, Vol. 8, Année
2006, s. 3.
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gowana do udzielenia schronienia na podstawie Konwencji genewskiej o statusie
uchodźców, przyjęła – obok Szwecji – największą ich liczbę.

Polityka imigracyjna a stosunki Szwajcarii z Unią Europejską
Od 1994 r. trwały negocjacje między rządem szwajcarskim a Komisją Europejską odnośnie do pierwszego pakietu umów sektorowych, pośród których z perspektywy polityki imigracyjnej istotna była umowa o swobodzie przepływu osób.
Otwarcie granic dla obywateli Unii Europejskiej oznaczało zwiększenie ich napływu, co w perspektywie wyzwania relokacji uchodźców z Bałkanów Zachodnich wymagało nowego podejścia w polityce imigracyjnej21. W okresie negocjacji
z Unią Europejską można było zaobserwować wzmożoną aktywność przeciw napływowi imigrantów na poziomie kantonalnym, zwłaszcza w obliczu funkcjonowania partii Lega di Ticinesi kantonu włoskojęzycznego22. Ta populistyczna partia,
która odwołuje się do zagrożeń imigrantów dla kultury i tożsamości szwajcarskiej,
postulowała wyłączenie kwestii swobody przepływu osób z negocjacji na poziomie
federalnym z unijną instytucją23. Ruchy radykalne regionu alpejskiego, przeciwne
otwarciu rynku pracy dla imigrantów, to nie tylko kwestia Ligi Ticino24. Mianowicie „Akcja na rzecz niezależnej i neutralnej Szwajcarii” (AUNS)25, która skupia
21

Umowa o swobodzie przepływu osób pomiędzy Szwajcarią i Unią Europejską ostatecznie
weszła w życie 1 czerwca 2000 r. Debata publiczna z udziałem kantonów szwajcarskich podzieliła ich stanowiska w kwestii napływu pracowników z UE po wejściu w życie umowy sektorowej.
Kantony przemysłowe, jak Bazylea Okręg, Bazylea Miasto, Berno, Genewa czy Zurych, popierały
umowę sektorową, szczególnie że były zainteresowane otwarciem własnych lokalnych rynków dla
pracowników wysoko wykwaliﬁkowanych. Sceptycyzm natomiast wyrażały kanton włoskojęzyczny
Ticino oraz mniejsze centralne kantony, jak Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, Argowia, Szafuza czy Uri, które obawiały się konkurencji na rynku pracy.
22
Szwajcarska populistyczna partia założona w 1991 r. przez Flavio Masopolirga dla zwalczania nadużyć we władzy publicznej. Liga Ticino opiera swój program na retoryce antyimigracyjnej,
sprzeciwia się otwarciu rynku szwajcarskiego dla pracowników z zagranicy i wskazuje na zagrożenia
obcych kultur dla kultury szwajcarskiej. Politycy tej konserwatywnej partii aktywnie współpracują
z włoską partią Liga Północy. Liga Ticino ma swoich reprezentantów w parlamencie kantonu Ticino
oraz izbie parlamentu federalnego – w Radzie Narodowej – po ostatnich wyborach powszechnych
w 2015 r. Jej przedstawiciele natomiast nie są obecni ani w Radzie Kantonów, ani w rządzie szwajcarskim.
23
O. Mazzoleni, Multilevel Populism and Centre-Periphery Cleavage in Switzerland. The Case
of the Lega dei Ticinesi, w: Challenges to Consensual Politics: Democracy, Identity, and Populist
Protest in the Alpine Region, red. Y. Mény, D. Caramani, Bruksela 2005, s. 209.
24
D. Albertazzi, Addressing ‘the People’: A Comparative Study of the Lega Nord’s and Lega dei
Ticinesi’s Political Rhetoric and Styles of Propaganda, “Modern Italy” 2007, nr 12(3), s. 327.
25
Aktion fuer Eine unabhaengige und neutrale Schweiz (AUNS) – stowarzyszenie utworzone
19 czerwca 1986 r. przez Ottona Fischera (Wolna Partia Demokratyczna Szwajcarii) i Christiana
Blochera (Szwajcarska Partia Ludowa). Stowarzyszenie opowiada się za niezależną i neutralną
Szwajcarią, stąd sprzeciw wobec członkostwa w Unii Europejskiej. AUNS wzywa do ochrony unikatowości szwajcarskiej, tj. demokracji bezpośredniej i ustroju państwa. To eurosceptyczne stowarzyszenie przeciwne jest również członkostwu Szwajcarii w ONZ.
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środowiska polityczne i społeczne wokół wyjątkowości szwajcarskiej26, domagała
się ochrony rynku pracy przed falą imigracji zarobkowej. Według współzałożyciela tego stowarzyszenia Christiana Blochera, imigracja z państw Unii Europejskiej
miała stanowić poważną konkurencję dla pracowników szwajcarskich.
Pomimo eurosceptycznych postaw przeciwnych zacieśnianiu relacji z Unią
Europejską Szwajcarskie Federalne Biuro ds. Cudzoziemców, odpowiedzialne za
przygotowanie projektu wytycznych dla polityki imigracyjnej w konsultacjach
międzyrządowych z kantonami, zaproponowało dokonanie kategoryzacji cudzoziemców. W myśl tejże propozycji imigranci zostali ujęci w katalog państw pochodzenia, z przyjęciem pierwszeństwa dla państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw europejskich poza integracją unijną i pozaeuropejskich. Federalne Biuro
ds. Cudzoziemców w uzasadnieniu dla przyjęcia powyższego katalogu wskazywało na bliskość kulturową, która miała przyczynić się do przyspieszonej integracji
imigrantów. Krytyka wewnętrzna Federalnej Komisji ds. Rasizmu, a także Rady
Europy i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, które to podnosiły zarzut
dyskryminacji i ksenofobii, sprawiły, że ostatecznie rząd szwajcarski w 1997 r.
przyjął nowy model polityki imigracyjnej oparty na kategoryzacji obywateli Unii
Europejskiej i obywateli państw trzecich. Jednocześnie rząd szwajcarski na czele
z antyimigracyjną Szwajcarską Partią Ludową z niepokojem obserwował proces
akcesji dziesięciu państw europejskich, które ostatecznie 1 maja 2004 r. stały się
pełnoprawnymi uczestnikami Unii Europejskiej. Szwajcaria obawiała się napływu
imigrantów zarobkowych z Europy Centralnej i Południowej, stąd też zawarła protokół dodatkowy z Unią Europejską do umowy sektorowej o swobodzie przepływu
osób w 2004 r. Zgodnie z postanowieniami protokołu Szwajcaria stosowała kontrolę priorytetu zatrudnienia oraz kontyngenty pozwoleń na pobyt, z tym że te poniżej czterech miesięcy nie zostały objęte obostrzeniem27. Limit w przyjmowaniu
imigrantów z czasem objął Rumunię, Bułgarię i Chorwację, które przystąpiły do
Unii Europejskiej, ale ich obywatele nie mają pełnego dostępu do rynku wewnętrznego pracowników w Szwajcarii wobec nadal obowiązujących kwot. Poza regulacjami prawnymi ograniczeń napływu imigrantów w relacjach z Unią Europejską
Szwajcaria przyjmuje zaostrzenie polityki imigracyjnej w kontekście rozwiązań
federalnych na gruncie demokracji bezpośredniej.
Zupełnie przełomowy dla szwajcarskiej polityki imigracyjnej okazał się wynik
referendum z 9 lutego 2014 r. pod hasłem „Stop masowej imigracji”. Kontrowersje
przed przeprowadzonym referendum wzbudziła kampania Szwajcarskiej Partii Ludowej, która wprost opowiedziała się za poparciem dla inicjatywy o ograniczeniu
imigracji.
26
R. Riedel, Europejska polityka Konfederacji Szwajcarii, „ETE Working Paper” 2015, t. 1,
nr 3, s. 12.
27
W kwietniu 2013 r. Szwajcaria podjęła decyzję o prolongacji postanowień protokołu do umowy sektorowej o swobodzie przepływu osób wobec UE-8, w tym Polski, oraz podobnych ograniczeń dla państw, które stały się członkami UE przed 2004 r. Limity dla pobytów długoterminowych
(wg Szwajcarskiego Sekretariatu ds. Migracji od roku do pięciu lat) obowiązywały do maja 2014 r.
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Zgodnie z wynikiem głosowania nad inicjatywą Szwajcarskiej Partii Ludowej 50,3%
Szwajcarów opowiedziało się za jej przyjęciem przy frekwencji 56,5%. Na poziomie kantonalnym aż 18 części składowych
Szwajcarii pozytywnie przyjęło propozycję
ograniczenia imigracji28. Wiążące referendum
zobowiązuje rząd szwajcarski do wdrożenia
nowego podejścia w systemie kwot corocznego przyjęcia imigrantów z uwzględnieniem
liczby obywateli. Komisja Europejska w swoim stanowisku dotyczącym wyniku szwajcarskiego głosowania za inicjatywą „Stop masowej imigracji” jednoznacznie oświadczyła,
Rycina 2. Plakat Partii Ludowej że zmiany związane z restrykcyjnym systez 2014 r. z hasłem Massen – ein- mem kwotowym są sprzeczne z umową sekwanderrung stoppen! (Stop ma- torową o swobodzie przepływu osób. Nadto
przewodniczący Parlamentu Europejskiego
sowej imigracji)
Martin Schulz w odniesieniu do zaostrzeŹródło: https://www.thelocal.ch/20110
nia szwajcarskiego podejścia wobec wyzwań
808/791 [dostęp: 13.10.2017].
związanych z imigracją wskazał na możliwe
ograniczenia dostępu do rynku wewnętrznego
UE w bezpośrednim powiązaniu do naruszenia swobody przepływu osób. Zwrócił także uwagę, że Szwajcaria – jako członek strefy Schengen – od 2008 r. jest zobowiązana zapewnić swobodę poruszania
się po terytorium państwa i jest objęta jednolitym systemem wizowym, a ustanowienie wewnętrznych restrykcji prawnych może okazać się sprzeczne z zasadą niedyskryminacji. Ta pesymistyczna perspektywa relacji Szwajcarii z Unią
Europejską w kontekście zaostrzenia polityki imigracyjnej została wzmocniona decyzją strony unijnej o zawieszeniu partycypacji naukowców szwajcarskich
w programach unijnych Horyzont 2020 i Erasmus+29. Sprzeciw wobec decyzji
polityków Unii Europejskiej wyraziły takie kantony szwajcarskie, jak Berno,
Genewa, Zurych czy Fryburg, z uwagi na ich ośrodki naukowo-badawcze, któ28

Wyniki referendum w rozkładzie dla poszczególnych kantonów wskazują na następujące różnice na tle językowym: kantony francuskojęzyczne – Genewa, Jura, Neuchătel, Vaud, Wallis, dwa niemieckojęzyczne – Bazylea i Zurych oraz kanton Fryburg głosowały przeciwko inicjatywie. Pozostałe
kantony zaś zdecydowanie opowiedziały się za przyjęciem inicjatywy. Zwłaszcza wynik z kantonu
Ticino potwierdza społeczne nastawienie jego obywateli wobec imigracji – poparcie aż 69,2% głosujących.
29
Oﬁcjalny komunikat Federalnego Sekretariatu ds. Edukacji, Badań i Innowacji (SERI) w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarii w programie Unii Europejskiej Horyzont 2020; N. Blancpain,
Federal Councillor Schneider Ammann signs agreement on Switzerland’s partial association to Horizon 2020, https://www.sbﬁ.admin.ch/sbﬁ/en/home/news/medienmitteilungen/test-bit.msg-id-55555.
html [dostęp: 28.11.2017].
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re przyjmują pracowników naukowych i studentów z państw członkowskich
UE. Jednocześnie na poziomie kantonalnym Konferencja Ministrów Kantonów
ds. Edukacji przedstawiła własne stanowisko wobec ograniczeń dla strony szwajcarskiej, łącząc je z naruszeniem zasady niedyskryminacji, która obejmuje umowę
sektorową o współpracy w zakresie badań z 1 czerwca 2002 r. Spór o kierunek
szwajcarskiej polityki imigracyjnej z UE w obszarze ustanowienia corocznych
kontyngentów dla imigrantów objął również implementację wyniku referendum.
Jak proponowała populistyczna prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, preferencja w zatrudnieniu w szwajcarskich przedsiębiorstwach powinna dotyczyć pracowników posiadających obywatelstwo szwajcarskie. Rząd szwajcarski, respektując
decyzję społeczeństwa, które przez instrument demokracji bezpośredniej w referendum opowiedziało się za ograniczeniem imigracji, musiał uwzględnić prawne
zobowiązania swobody przepływu osób. Kompromis zawarty w wyniku negocjacji
poziomu federalnego i poziomu kantonów został przyjęty przez parlament szwajcarski, czyli połączone izby Rady Narodowej i Rady Kantonów w dniu 16 grudnia
2016 r. Nowa ustawa, która implementuje postanowienia referendum z 9 lutego
2014 r., nie zawiera postanowień o restrykcyjnych kontyngentach przyjmowania
imigrantów, czyli spornej kwestii w relacjach z UE. Jedynie nowe podejście wobec imigrantów zarobkowych z UE, które przesądza o pierwszeństwie zatrudnienia pracowników szwajcarskich, stanowi ograniczenie w myśl swobody przepływu
osób, o czym komunikował Jean Claude Juncker – przewodniczący Komisji Europejskiej. Z kolei szwajcarski prezydent Johann Schneider-Ammann zadeklarował chęć renegocjacji umowy sektorowej o swobodzie przepływu osób z UE. Tym
bardziej że 10 maja 2017 r. rząd szwajcarski ograniczył dostęp do rynku pracy dla
imigrantów z Bułgarii i Rumunii na kolejne 12 miesięcy, argumentując tę decyzję
nadmierną liczbą napływu obywateli z tych państw po ich przystąpieniu do UE.
Spór o migrację nie został zatem zakończony wraz z przyjęciem umiarkowanych
zmian w polityce imigracyjnej, jak podkreśliła federalna minister ds. sprawiedliwości i policji Simonetta Sommaruga.

Szwajcarski model integracji imigrantów
ze społeczeństwem przyjmującym
Wyzwaniem dla polityki imigracyjnej stały się ograniczenie napływu imigrantów zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz integrowanie ludności napływowej.
Szwajcaria jako państwo federalne, którego części składowe posiadają autonomię
w zakresie wdrażania decyzji w obszarze imigracji, ma doświadczenia koegzystencji różnych grup językowych i religii. Podziały językowe i religijne nie pokrywają
się z granicami wewnątrz Konfederacji, między samymi kantonami30. Stąd przyczyn ostatecznie pokojowej koegzystencji należy upatrywać w dziedzictwie kultu30

F. Grin, Language Policy in Multilingual Switzerland: Overview and Recent Developments,
Paper presented at the Cicle de confèrencies sobre política lingüística Direcció general de política
lingüística Barcelona, 4 December 1998, s. 4.
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rowym państwa Helwetów, które powstało przez wieczysty sojusz jako polityczna
wola zintegrowania kantonów. Perspektywa funkcjonowania zróżnicowanych pod
względem tradycji, języków i religii kantonów w jednym państwie okazała się
możliwa przy utrzymaniu ich wpływu na decyzje polityczne. Właśnie instrumenty
demokracji bezpośredniej, jak referenda czy inicjatywy ludowe, zapewniły przetrwanie Konfederacji Szwajcarii, która wraz z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i potrzebą siły roboczej rynku wewnętrznego podejmuje wyzwania związane
z imigracją. Jak wynika z rozważań powyżej, XX w. okazał się zupełnie wyjątkowy
dla polityki imigracyjnej Szwajcarii w wymiarze wewnętrznym z uwagi na prawne
uregulowanie warunków przyjmowania imigrantów. Jednakże przez zacieśnianie
kooperacji gospodarczej z UE i zawarte umowy sektorowe Szwajcaria zobligowana jest do poszanowania postanowień tychże również w obszarze imigracji. Podając za Wolfem Linderem, wielokulturowość szwajcarska jest chroniona zarówno
w wymiarze instytucjonalnym, jak i w kontekście podziału władzy federalnej31.
Podczas analizy zmiany struktury społeczeństwa szwajcarskiego należy wskazać, że według opracowanego Raportu ws. Migracji, w 2016 r. aż 22,5% udziału
cudzoziemców odnotował Sekretariat ds. Migracji32. Obok poziomu władzy federalnej odpowiedzialnej za wyznaczanie kierunków polityki imigracyjnej kluczowe
znaczenie dla integracji imigrantów w tak zróżnicowanym kulturowo państwie ma
włączenie niższego poziomu kantonów i gmin. Według szwajcarskiego Sekretariatu ds. Migracji, instytucji federalnej mającej kompetencje w obszarze zarządzania
imigracją i pomocą dla uchodźców, udział bezpośredni części składowych w tworzeniu modelu przyjmowania imigrantów ma zapewnić harmonizację warunków
ich pobytu. Federalna struktura państwa szwajcarskiego ponadto zapewnia rozproszenie kompetencji związanych z imigracją jako elastyczne podejście w wykonywaniu zadań przez 26 kantonów i 2600 gmin szwajcarskich. Wypracowanie
modelu integracji imigrantów na gruncie wielokulturowym wymaga uwzględniania odmienności wspólnot, więzi i tradycji, tak jak przyjęto w 2014 r., gdy weszła
w życie reforma federalna dotycząca integrowania imigrantów. Kantonalny Program Integracji (CIP) przewidziany dla zrealizowania zadań integracyjnych w perspektywie czteroletniej stanowi wyzwanie dla zapewnienia zrównoważonego włączenia społecznego i ekonomicznego imigrantów na terytorium całej Konfederacji.
CIP dokonuje rozdziału kompetencji związanych z integracją imigrantów przez
dostęp do usług społecznych, otwarcie szwajcarskiego rynku pracy dla imigrantów
oraz możliwość naturalizacji33.
Następujące ﬁlary integracji zostały przyjęte jako cele strategiczne w perspektywie lat 2014–2017.

31

W. Linder, Multicultural Switzerland and the challange of immigration, “Journal of Minorities
Studies” 2011, nr 5, s. 201.
32
Schweizerische Eidgenossenschaft, Staatssekretariat für Migration, Migration Report 2016,
s. 7.
33
Cantonal Integration Programmes 2014–2017, Interim Report 2016, s. 8.
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Rycina 3. Medel integracji cudzoziemców
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schweizerische Eidgenossenschaft, Staatssekretariat für
Migration, Migration Report 2016.

Szwajcarski model integracji imigrantów przyjmuje rozproszenie kompetencji
i podział zadań związanych z ich adaptacją w społeczeństwie przyjmującym. Adjustacja systemowego podejścia do kwestii integracji w wymiarze struktury federalnej pozwala na włączenie najniższego lokalnego szczebla, który do 2014 r. nie
posiadał autonomii w tym obszarze polityki imigracyjnej. Jednoznaczne pozostaje
również odciążenie kantonów szwajcarskich, które przed reformą CIP odpowiedzialne były za wdrażanie instrumentów integracyjnych. Jak podkreśla Mario Gattiker, nowe podejście w integracji imigrantów zapewnia cele tożsame na terytorium całej Konfederacji34, bez rozróżnienia wśród kantonów uprzemysłowionych,
jak Zurych czy Berno z większym udziałem imigrantów zarobkowych, aniżeli
kantonów nieposiadjących wielkich ośrodków miejskich, jak Uri czy Niedwalden.
Nie brakuje jednak opinii krytycznych wobec zastąpienia modelu dwóch poziomów federalnych integracji imigrantów modelem CIP, która uwzględnia specyﬁkę lokalnych uwarunkowań poziomu gmin szwajcarskich. Może to doprowadzać
jednak do rozbieżności i dywersyﬁkacji osiągnięcia celu, jakim jest wyrównany
stopień zintegrowania imigrantów w ujęciu ogólnopaństwowym. Kantonalny Program Integracji przewiduje możliwość tworzenia sieci biur integracyjnych w każdym kantonie, co zapewnia koordynację działań i wdrażania programów chociażby
w obszarze edukacji czy doradztwa zawodowego. Z inicjatywy samych kantonów
powołane zostały międzyinstytutowe grupy doradców, które gwarantują przepływ
informacji o potrzebach siły roboczej w poszczególnych sektorach gospodarki. We
współpracę polityczną na poziomie kantonów włączone zostały szwajcarskie stowarzyszenia gospodarcze, w tym największe Economiesuisse z ośrodkami gospo34
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darczymi oraz Sekretariat ds. Gospodarczych (SECO)35. CIP przyjmuje również
rozdział kompetencji w obszarze integracji imigrantów na poziomie lokalnym.
Gminy szwajcarskie zyskały nowe zadania w zakresie integracji społecznej i orientacji potrzeb ludności napływowej, z tym że ich ﬁnansowanie wymaga wsparcia
z budżetów kantonalnych. CIP aktywizuje władze lokalne do inicjowania programów integracji, które jeśli nie są przewidziane w danym roku wdrażania, mogą
otrzymać ﬁnansowanie wyrównawcze od kantonów. Według raportu Sekretariatu
ds. Migracji, najbardziej aktywne samorządne gminy w zakresie nowych projektów integracyjnych położone są w kantonach Berno, Genewa, Fryburg i Zurych,
które odnotowują najwyższy odsetek imigrantów.
Szwajcarski model integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym
przewiduje również programy wdrożeniowe dla uchodźców. Kryzys migracyjny,
z którym zmaga się Unia Europejska, wywołał potrzebę wypracowania nowego
podejścia do integracji obywateli państw trzecich spoza europejskiego kręgu kulturowego. Szwajcaria jako państwo wielokulturowe ma doświadczenie w tworzeniu
programów integrujących obywateli pozaeuropejskich. Tymczasem to niewielkie
państwo helweckie, pozostające poza głównym nurtem integracji europejskiej,
zadeklarowało udział w mechanizmie relokacji imigrantów, który został ustanowiony we wrześniu 2015 r.36 Z kolei na poziomie ogólnopaństwowym w ten proces zostały włączone również kantony szwajcarskie, które w głosowaniach parlamentarnych określają liczbę przyjęć37. Uchodźcy, podobnie jak imigranci, również
podlegają modelowi CIP i ﬁnansowanie programów wsparcia jest ukierunkowane
na ich pobyt azylowy lub pobyt tymczasowy związany z okresem oczekiwania na
decyzję o przyznanie statusu azylanta.
Zasadniczo kwestia ﬁnansowania programów integracyjnych posiada podstawy prawne regulacji na poziomie federalnym. Narodowy Akt w sprawie Cudzoziemców (FNA) oraz Zarządzenie w sprawie Integracji Cudzoziemców (FNIO)
regulują dystrybucję środków na poziom kantonów, które z kolei wspierają zadania gmin. Łącznie w perspektywie CIP 2014–2017 rząd szwajcarski przeznaczył
154 mln CH, z tym że każdy priorytet w ﬁlarach integracji otrzymuje konkretne
wsparcie38.

35

SECO jest instytucją na poziomie federalnym, która monitoruje szwajcarski rynek pracy, koordynuje działania w obszarze zatrudnienia i warunków pracy. Pośredniczy również w przepływie
informacji między szwajcarskimi ośrodkami gospodarczymi a partnerami handlowymi z zagranicy.
36
Szwajcaria zgodnie z deklaracją dobrowolnej partycypacji przyjmie 5000 uchodźców z Syrii,
którzy już zostali zarejestrowali w punktach hot-spot na terytorium Grecji i Włoch.
37
Parlament kantonu Berno większością 49 głosów poparcia zadecydował o przyjęciu 1500
uchodźców z Syrii. Kolejnym kantonem pod względem liczby przyjęć pozostają Zurych – 700
uchodźców i Genewa – 500 uchodźców. Zob.: https://www.thelocal.ch/20170203/bern-mps-vote-toaccept-1500-refugees [dostęp: 25.10.2017].
38
W zależności od liczby przybyłych imigrantów w roku ﬁnansowania i przyjęcia uchodźców
kantony i gminy mogą otrzymać kredyt w ramach FNIO.
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Wykres 1. Dystrybucja środków ﬁnansowych CIP 2014–2017
Źródło: opracowane własne na podstawie: tamże.

Jak wynika z podziału środków ﬁnansowych w ramach integracji, priorytetowe
pozostają zatrudnienie oraz edukacja połączona z nauką jednego z języków urzędowych kantonów. Nastawienie na jak najszybsze włączenie ekonomiczne imigrantów
powodowane jest dostosowaniem imigracji zarobkowej do faktycznych potrzeb rynku pracy. Imigranci zarobkowi otrzymują wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia, jak i w procedurze dokumentowania wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, przez kantonalne biura pracy. W tym celu również znajomość języka na
potrzeby codziennej komunikacji stanowi istotny priorytet dla integrowania imigrantów. Szwajcarska polityka imigracyjna ukierunkowana jest na integrację, która ma
umożliwić samodzielność i uniezależnienie od pomocy społecznej. Uwarunkowania
rynku pracy i tworzenie miejsc zatrudniania dla imigrantów odbywa się przy współdziałaniu szwajcarskich pracodawców, którzy przez biura pracy na poziomie kantonalnym zgłaszają zapotrzebowania kadrowe własnego przedsiębiorstwa. Jednocześnie sytuacja imigrantów na rynku pracy w Szwajcarii wspierana jest przez działania
antydyskryminacyjne, zmierzające do wyrównania szans w procesie poszukiwania
pracy, jak i otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. W społeczeństwie wielokulturowym, jakim jest Szwajcaria, integracja zorientowana jest nie tylko na kwestie rynku pracy, ale także obejmuje drugie i trzecie pokolenia imigrantów. Tu na uwagę zasługuje zaangażowanie władz lokalnych, które mają kompetencje w obszarze wsparcia przedszkolnego i integracji z najbliższym środowiskiem miejsca zamieszkania
imigrantów. Dodatkowo tu działania CIP wspiera samo społeczeństwo szwajcarskie,
które podczas referendum ogólnopaństwowego w lutym 2017 r. opowiedziało się
za przyspieszeniem naturalizacji imigrantów w trzecim pokoleniu39. Wynik popar-

Wyzwania imigracji i integracji w społeczeństwie wielokulturowym…

2%

39

https://www.swissinfo.ch/eng/vote-february-12_swiss-make-fourth-bid-to-ease-citizenshipprocedure/42939040 [dostęp: 26.10.2017].
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cia 60,4% dla inicjatywy o ułatwieniu otrzymania obywatelstwa szwajcarskiego
wskazuje na świadomość społeczeństwa Helwetów o potrzebie ułatwienia procedury naturalizacyjnej do trzeciego pokolenia imigrantów40. Wdrażanie decyzji
o ułatwieniu naturalizacji niewątpliwie stanowi uzupełnienie wysiłków, jakie rząd
szwajcarski podejmuje na rzecz integracji imigrantów. Zasady i tryb procedowania w sprawie naturalizacji stanowią o włączeniu wszystkich poziomów władzy,
gdyż w każdym kantonie obowiązują zróżnicowane ścieżki postępowania, jak
i wymogi. Dość wspomnieć, że egzamin z języka i test integracyjny odbywają się
na różnym poziomie trudności w zależności od kantonu. Kolejno gminy szwajcarskie włączone w proces naturalizacji odmiennie decydują o gremium nadającym
obywatelstwo. Przez gminne komisje specjalne, zgromadzenia mieszkańców czy
decyzję urzędnika można uzyskać obywatelstwo w zależności od gminy, oczywiście po pozytywnym zakończeniu procedury. Istotny z perspektywy integracji
imigrantów pozostaje czas pobytu na terytorium konkretnego kantonu. Terminy
kantonalne rzeczywistego przebywania są zróżnicowane i wynoszą od 2 do 10 lat,
z tym że każda zmiana miejsca zamieszkania kantonu powoduje upływ terminu
od początku. Stąd środowiska szwajcarskie działające na rzecz poprawy sytuacji
imigrantów, jak Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers41, opowiadają się za
zniesieniem restrykcji czasowej pobytu. Zasadniczo zwraca się uwagę na migrację
wewnętrzną między samymi kantonami w celach zarobkowych, co jednocześnie
wydłuża czas pobytu wymagany dla uzyskania obywatelstwa. Chociaż CIP w perspektywie 2014–2017 nie zawiera wytycznych w kierunku zniesienia tak zróżnicowanych wymagań odnośnie do terminów pobytu, to trwające prace nad projektem
CIP dla kolejnych lat przewidują regulacje wyrównawcze.

Podsumowanie. Wyzwania dla szwajcarskiej polityki imigracyjnej
Wielokulturowość i zróżnicowanie społeczeństwa szwajcarskiego stanowią
o wyjątkowej koegzystencji pokojowej w państwie, gdzie system polityczny i podział władzy federalnej zapewniają utrzymanie różnorodności. Procesy migracyjne
i zarządzanie integracją ludności napływowej zostały ujęte w rozwiązania federalne, które włączają poziomy federalny, kantonalny i gmin szwajcarskich w realizację poszczególnych priorytetów polityki wobec cudzoziemców. Czynnikiem
40
W kantonach francuskojęzycznych poparcie dla inicjatywy zmierzającej do ułatwienia otrzymania obywatelstwo wynosiło: Jura (72%), Neuchătel (71,5%), Vaud (72,8%), Genewa (74%) i Valais (60,9%). Poparcie odnotowano także w niemieckojęzycznych kantonach: Zurych (63,2%), Fryburg
(65,9%), Berno (61,9%). Warto zauważyć, że poparcie wyrażone zostało także w kantonie Ticino
(50,2%), którego rząd kantonalny i partia Liga Ticiono postulują redukcję kwot przyjmowania imigrantów. Pozostałe centralne kantony, jak Schwyz, Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus i wschodni
kanton St. Gallen, nie zaaprobowały tejże inicjatywy. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy
federalnej, która ma określić czas procedury naturalizacji oraz odpowiedzialne instytucje na poziomach władzy w kantonach i gminach.
41
A. Pogorzelska-Kliks, Imigracja w Szwajcarii po 1945 r. – ewolucja postaw społeczeństwa
i federalna polityka integracji, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, nr 11, s. 314.
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wewnątrzpaństwowym, który niewątpliwie wpływa na kształtowanie polityki imigracyjnej i uwarunkowania integracji, pozostaje demokracja bezpośrednia. Instrumenty partycypacji obywatelskiej, jak referenda i inicjatywy ludowe, umożliwiają
bezpośrednie zaangażowanie obywateli i współdecydowanie o polityce imigracyjnej. W ostatnich latach wyniki głosowania w referendach ogólnopaństwowych odzwierciedlają nastawienie społeczeństwa Szwajcarów wobec imigracji, jak w lutym 2014 r., gdy zadecydowano o ograniczeniach w przyjmowaniu imigrantów.
Z drugiej strony wynik referendum z lutego 2017 r. w sprawie przyspieszenia procedury naturalizacji dla imigrantów w trzecim pokoleniu pokazuje, że Szwajcarzy
są świadomi potrzeby ułatwienia integracji ze społeczeństwem przyjmującym.
Szwajcarska gospodarka potrzebuje zewnętrznej siły roboczej, zwłaszcza pracowników wysoko wykwaliﬁkowanych. W odróżnieniu od podejścia wobec imigrantów zarobkowych w latach 70. i 80. XX w., kiedy wprowadzane były limity
przyjęcia i pozwolenia sezonowe na pracę, nowe zasady polityki imigracyjnej po
2000 r. zorientowane są na kwestię integracji imigrantów. O potrzebie redeﬁnicji integrowania imigrantów w Szwajcarii zadecydowały potrzeby rozwijającej
się gospodarki. Dlatego też Kantonalny Program Integracyjny, który zapewnia
zaangażowanie władz kantonów i gmin w procedury wdrażania priorytetów integracyjnych, urzeczywistnia zasady podziału władz w kontekście modelu szwajcarskiego. Model ten zakłada wieloaspektowy wymiar integrowania imigrantów
z założeniem, że jest to proces trwały odbywający się już na poziomie lokalnym.
Zgodnie z raportem OECD właśnie Szwajcaria jest państwem, w którym imigranci
są najlepiej zintegrowani ze społeczeństwem w okresie do roku od czasu przybycia
na terytorium państwa przyjmującego42.
Imigracja wciąż pozostaje wyzwaniem dla państwa Helwetów, przede wszystkim z uwagi na rynek pracy i rozwój gospodarczy. W szwajcarskiej debacie publicznej obecne są populizm i działania społeczne, jak AUNS, które koncentrują
się wokół zagrożeń, jakie podążają wraz z imigracją dla tożsamości i kultury tego
niewielkiego państwa. Z drugiej strony działania władz publicznych, a zwłaszcza Szwajcarskiej Partii Ludowej, która opowiada się za ograniczeniem imigracji i wielokrotnie była inicjatorem kampanii przeciwko imigrantom, skłaniają ku
twierdzeniu o potrzebie poszukiwania kompromisów. Mechanizmy, jakich dostarcza system federalny Szwajcarii i włączenie społeczeństwa w proces decydowania, będą warunkowały w przyszłości o kierunkach w polityce imigracyjnej. Tym
bardziej że – pomimo retoryki antyimigracyjnej ze strony SVP – szwajcarski rząd
rozważa złagodzenie podejścia wobec imigrantów zarobkowych pochodzących
spoza UE w 2018 r.43

42

W raporcie uwzględniono trzy czynniki: poziom zatrudnienia wśród imigrantów, nauka języka
urzędowego i udział w życiu społeczności lokalnej. Zob: Indicators of Immigrant Integration 2015,
OECD Publishing, Paris 2015.
43
https://www.thelocal.ch/20171122/government-to-allow-more-foreign-workers-intoswitzerland-in-2018 [dostęp: 29.11.2017].
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Abstract
The Swiss Confederation as a federal state has experience of internal migration between
constituent parts, namely cantons as well as the inﬂow of people from the third countries
especially after the end of the Second World War. The dynamically developing economy
and the needs of the labor market are determinants of the immigration policy building in
Switzerland. In addition, among the essential democracy instruments of the immigration
Policy building are referenda and popular initiatives which enables Civic participation.
Finally, in a society in which 22,5% of population are foreigners, it is important to include
the social and economic inclusion of immigrants in the host society, which is enabled by the
Swiss integration model involving the participation of all levels of federal power, cantons
and municipalities.
Keywords: Switzerland, immigration, integration model, naturalization, federalism,
multiculturalism.
Резюме
Швейцарская Конфедерация как федеральное государство имеет опыт внутренней
миграции между составными частями, а именно кантонами, а также притоком людей
из третьих стран, особенно после окончания Второй мировой войны. Динамично
развивающаяся экономика и потребности рынка труда являются определяющими
факторами формирования иммиграционной политики в Швейцарии. Кроме того, для
формирования иммиграционной политики необходимы демократические инструменты прямых референдумов и популярные инициативы, благодаря которым возможно
гражданское участие. Наконец, в обществе, в котором 22,5% являются иностранцами,
важную роль имеет социальное и экономическое включение иммигрантов в принимающее общество, что обеспечивается с помощью швейцарской модели интеграции
с участием всех уровней федеральной власти, кантонов и муниципалитетов.
Ключевые слова: Швейцария, иммиграция, модель интеграции, натурализация,
федерализм, мультикультурализм.
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Promocja zdrowia
psychicznego w rodzinie
jako czynnik wychowania
dla pokoju w społeczeństwie
wielokulturowym
Wprowadzenie

Jednym z podstawowych obowiązków rodziny jest przygotowanie dziecka do
życia w środowisku społecznym. Rodzice, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa, szanując jego autonomię i odrębność, wspierają rozwój jego dojrzałej
osobowości – jednego z elementów składowych zdrowia psychicznego. Rodzina,
przekazując dziecku wartości i kody kulturowe, pomaga mu zrozumieć swoją przynależność do określonej grupy etnicznej. Poczucie tożsamości zapewnia dziecku
integrację z innymi osobami, zapobiega jego izolacji, chroni przed wykluczeniem
i marginalizacją społeczną. Poczuciu tożsamości powinno towarzyszyć zrozumienie odrębności kulturowych osób tworzących społeczności lokalne.
Opracowanie będzie próbą ukazania wyzwań stojących przed rodziną wobec
współczesnych przemian życia społecznego, które wiążą się z coraz częściej występującym zjawiskiem migracji i uchodźstwa, z przyczyn ekonomicznych i politycznych. Skutkiem mieszania się kultur jest konieczność przygotowania społeczeństwa do życia w nowym, wieloetnicznym środowisku, wymagającym pokojowej
koegzystencji różnych aktorów życia społecznego. Pozwoli to uniknąć konﬂiktów,
do których prowadzi brak wiedzy na temat różnic dotyczących standardów życia
codziennego (tradycji, zwyczajów, wyznawanej religii) oraz kierowanie się stereotypami w opiniach na temat Obcego/Innego, żyjącego w tej samej przestrzeni
społecznej.
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Promocja zdrowia psychicznego
Według Karty ottawskiej promocji zdrowia z 1986 r., promocja zdrowia jest
procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na
własne zdrowie przez jego poprawę i utrzymywanie. Według raportu Światowej
Organizacji Zdrowia z 1993 r., promocja zdrowia jest działaniem społecznym i politycznym na poziomie indywidualnym i zbiorowym w celu podniesienia stanu
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, krzewienia zdrowego stylu życia i tworzenia warunków sprzyjających zdrowiu. Jest procesem aktywizacji społeczności
lokalnych, polityków, profesjonalistów i laików, podejmowanej dla osiągnięcia
trwałych zmian zachowań (redukujących czynniki ryzyka i rozpowszechniających zachowania prozdrowotne) oraz wprowadzenia zmian w środowisku, które
zmniejszałyby lub eliminowały społeczne i inne środowiskowe przyczyny zagrożeń zdrowia1. Aby zrealizować te cele, należy:
• budować politykę prozdrowotną;
• tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu człowieka;
• wzmacniać działania prozdrowotne w społecznościach lokalnych;
• rozwijać indywidualne umiejętności sprzyjające zdrowiu2.
Oddziaływania promocyjne w obszarze zdrowia psychicznego powinny dotyczyć kompetencji zdrowotnych w sferze psychiki, czyli „świadomości zdrowotnej, wiedzy, zachowań salutogennych, emocji i motywacji sprzyjających zdrowiu, procesów poznawczych, dyspozycji osobowościowych (np. silnego poczucia
koherencji3), postaw czy umiejętności psychologicznych, takich jak np. radzenie
sobie ze stresem, porozumiewanie się i wyrażanie emocji, asertywne odpieranie
nacisków, rozpoznawanie własnych potrzeb i aspiracji (…). W promocji zdrowia
psychicznego zakłada się wspieranie aktywnego udziału jednostek i grup w podnoszeniu własnych kompetencji zdrowotnych po to, by ludzie mogli zaspokajać
swoje potrzeby, sprostać wymaganiom otoczenia, realizować cele indywidualne
i społeczne, rozwijać swoje możliwości, polepszać jakość życia”4. Według Światowej Federacji Ochrony Zdrowia Psychicznego, promocja zdrowia psychicznego
polega na rozwijaniu zdolności człowieka umożliwiających mu optymalne funkcjonowanie w życiu osobistym, zawodowym i w relacjach z ludźmi5.
1

K. Błaszczuk, Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec zdrowia jako wartości. Rozwój
Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim, w: Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, red. M. Synowiec-Piłat, A. Łaska-Formejster, Łódź 2013,
s. 105–106.
2
C. Czabała, B. Mroziak, K. Ostaszewski, M. Sokołowska, Promocja zdrowia psychicznego,
w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Warszawa 2001, s. 264.
3
Według Iwony Niewiadomskiej i Joanny Chwaszcz, poczucie koherencji ma znaczenie w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami oddziaływania bodźców ze środowiska dzięki zdolności
rozumienia napływających informacji i kontrolowania ich, co przejawia się w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i traktowaniu niepowodzeń w kategoriach wyzwań, a nie porażek. Zob. I. Niewiadomska, J. Chwaszcz, Jak skutecznie
zapobiegać karierze przestępczej?, Lublin 2010, s. 31–46.
4
C. Czabała, B. Mroziak, K. Ostaszewski, M. Sokołowska, Promocja zdrowia…, s. 266.
5
Tamże, s. 267.
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Tabela 1. Wiedza i umiejętności sprzyjające zdrowiu psychicznemu
Obszar
Wiedza

Zakres

–
–
–
–
–
–
–
–
Umiejętności –
–

zasady pielęgnacji dziecka
prawidłowości charakteryzujące fazy rozwoju dziecka
typowe sposoby reagowania w określonych fazach rozwoju
zachowania dziecka pozwalające na przewidywanie jego reakcji
potrzeby dziecka w różnych fazach życia
wpływ zachowań rodziców na psychikę dziecka
wzajemne relacje emocjonalne rodziców
sposób wyrażania emocji przez rodziców
skuteczne porozumiewanie się w rodzinie
informowanie innych członków rodziny o swoich stanach
emocjonalnych, potrzebach i pragnieniach
– negocjowanie wspólnych celów w rodzinie i wspólnych sposobów
ich realizacji
– radzenie sobie z trudnymi sytuacjami rodzinnymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Czabała, B. Mroziak, Promocja zdrowia psychicznego,
w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Warszawa 2001, s. 268–269.

Realizacja zadań wychowawczych przez rodzinę wymaga pomocy i wsparcia
instytucjonalnego i społecznego. Ścisła współpraca rodziców i opiekunów ze szkołą w zapobieganiu zachowaniom antyzdrowotnym uczniów i patologiom społecznym oraz w rozpoznawaniu problemów (używanie substancji psychoaktywnych,
uzależnienia behawioralne, agresja rówieśnicza, wagarowanie, ucieczki z domu,
porzucanie szkoły) umożliwia kontrolę i prewencję tragicznych następstw „eksperymentów okresu młodzieńczego buntu”.
Koncepcja pozytywnego zdrowia psychicznego w promocji zdrowia opiera się
na kryteriach pozwalających „kształtować zdrowego psychicznie młodego człowieka, który potraﬁ odnaleźć się w niezwykle wymagającej obecnie rzeczywistości
szkolnej, rówieśniczej i rodzinnej (potraﬁ aktywnie przystosować się do otoczenia,
[spełniając – K.B.] wymagania otoczenia bez utraty indywidualności)”7. Według
ekspertów Biura Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii, dzięki promowaniu zdrowia psychicznego przez szkołę młody człowiek:
6
7

Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie jako czynnik wychowania…

Najsilniejszy wpływ na rozwój dzieci i młodzieży mają przekonania rodziców
i oczekiwania otoczenia społecznego w zakresie sposobów wychowywania dziecka przygotowujących go do pełnienia ważnych ról społecznych w danym środowisku6. Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie polega na dostarczaniu jej
wiedzy i umiejętności sprzyjających realizacji celów zdrowotnych. Zakres oddziaływania na rodzinę polegający na kształtowaniu sprzyjających zdrowiu psychicznemu indywidualnych właściwości jej członków przedstawiono w tabeli 1.

Tamże.
B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola 2009, s. 176–177.
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• może rozwijać się emocjonalnie, twórczo, intelektualnie i duchowo;
• potraﬁ inicjować, rozwijać i utrzymywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne;
• umie stawiać czoło problemom, rozwiązywać je i uczyć się na nich;
• staje się pewny siebie i asertywny;
• zwraca uwagę na innych i potraﬁ wejść w ich położenie;
• potraﬁ pozostać w samotności i ją akceptować;
• potraﬁ radować się i bawić;
• śmieje się z siebie i ma dystans do świata8.

Czynniki warunkujące zdrowie psychiczne
Zdrowie w wymiarze ﬁzycznym, psychicznym i moralnym to zdolność do
wszechstronnego rozwoju indywidualnego i społecznego, przeżywania i odkrywania coraz to wyższych wartości osiąganych przez trud rozwoju i trud istnienia9.
Wszystkie obszary zdrowia (tj.: ﬁzjologiczny, psychiczny, społeczny, duchowy)
tworzą spójną całość. Nie sposób oddzielić zdrowia somatycznego od psychicznego, ponieważ te obszary oddziaływają na siebie przez różne czynniki środowiskowe i endogenne (np. uszkodzenie układu nerwowego przez czynniki chorobotwórcze lub autoagresję związaną z chorobami i wadami o podłożu genetycznym
czy stres prowadzący do zmian patologicznych w narządach i tkankach z powodu
działania hormonów zmieniających skład chemiczny środowiska wewnętrznego
i zakłócających homeostazę). Literatura przedmiotu od dawna określa każdą chorobę jako psychosomatyczną, ponieważ przyczyny schorzeń są wieloczynnikowe
i nie można ich oddzielić od wpływów środowiskowych. Zdrowie określone przez
Światową Organizację Zdrowia jako „dobrostan” dotyczy każdego obszaru zdrowia, dlatego w dalszej części opracowania zdrowie psychiczne będzie określane
zamiennie terminem „dobrostan psychiczny”.
Zdrowie psychiczne według Abrahama Maslowa wiąże się z samorealizacją,
która oznacza:
• spontaniczność w zachowaniu;
• dystans wobec zdarzeń i samego siebie;
• poczucie humoru i empatię;
a przejawami samorealizacji są miłość i twórczość10.
Potencjał zdrowia psychicznego obejmuje: kontakt z rzeczywistością, poczucie autonomii, akceptację samego siebie, rozpoznawanie swoich mocnych stron,
radzenie sobie z wyzwaniami i perspektywę przyszłości. Cechy niezbędne do rozwoju potencjału zdrowia psychicznego przedstawiono w tabeli 2.
8

Tamże.
A. Błasiak, W poszukiwaniu fundamentów zdrowej rodziny, w: Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Z. Marek, M. Madej-Babula, Kraków 2009, s. 55.
10
E. Gurba, Umiejętność wypełniania zadań rozwojowych przejawem zdrowia psychicznego,
w: Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Z. Marek, M. Madej-Babula, Kraków 2009, s. 74.
9
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Kryterium
Kontakt
z rzeczywistością

Poczucie
autonomii

Akceptacja
samego siebie
Rozpoznawanie
swoich mocnych
stron
Radzenie sobie
z wyzwaniami

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Perspektywa
przyszłości

–
–
–
–
–

Zakres
racjonalna postawa w odbiorze bodźców z otaczającej
rzeczywistości
obiektywna ocena
minimalizacja stereotypów
próba internalizacji swoich wyborów
oparcie na własnych decyzjach
gotowość do kompromisu
cenienie sobie niezależności emocjonalnej
właściwa postawa wobec samego siebie
nabycie sztuki przebywania i cieszenia się samym sobą
zdawanie sobie sprawy z własnych ograniczeń i możliwości
uczenie się obiektywnego oceniania siebie przez wskazanie na
swoje obiektywnie mocne strony i umiejętności
pracowanie nad strategią rozwijania konkretnych kompetencji
diagnozowanie wyzwań pochodzących z otoczenia
uczenie się rozróżniania zmian koniecznych od zmian
opcjonalnych
otwartość i tolerancja na uznane społecznie normy
funkcjonujące w danej grupie/społeczności
umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i krytyką
nastawienie na rozwój i samorealizację
uświadomienie sobie mocnych stron, cech, potencjałów
stawianie sobie odległych celów
planowanie rozwoju umiejętności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola
2009, s. 177–178.
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Tabela 2. Kryteria zdrowia psychicznego

Ukształtowanie zdrowego psychicznie młodego człowieka jest możliwe wyłącznie pod warunkiem ścisłej współpracy rodziny i szkoły w realizacji procesu
wychowawczego z uwzględnieniem wskazanych kryteriów. Wymiary dobrostanu
psychicznego obejmują: samoakceptację, cel życiowy, rozwój osobisty, pozytywne
relacje z innymi, panowanie nad otoczeniem i dążenie do autonomii. Charakterystykę dobrostanu psychicznego przedstawiono w tabeli 3.
Aby uznać osobę za zdrową psychicznie, należy uwzględnić cechy jej osobowości mające znaczenie dla sposobu przystosowania człowieka do funkcjonowania
w środowisku społecznym. Kazimierz Dąbrowski opracował teorię dezintegracji
pozytywnej, określającą struktury osobowości na pięciu poziomach rozwoju, osiąganych w procesie wychowania i pracy nad sobą w okresie dorosłości. Osiągnięty
poziom dezintegracji pozytywnej umożliwia poznanie stopnia dojrzałości człowieka w przystosowaniu do ról społecznych pełnionych w dorosłym życiu. Postawy
rodzicielskie wpływają na zachowania dziecka, a tym samym kształtują jego osobowość. Błędy popełniane przez rodziców i opiekunów lub dysfunkcje zdrowotne
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Tabela 3. Zdrowie psychiczne jako dobrostan psychiczny
Wymiary dobrostanu
psychicznego
Samoakceptacja
Cel życiowy
Rozwój osobisty
Pozytywne relacje
z innymi
Panowanie
nad otoczeniem
Dążenie do autonomii

Charakterystyka
Szacunek do siebie, uznanie wad i zalet, sukcesów
i porażek
Odnajdywanie sensu życia, formułowanie i podejmowanie
zadań życiowych
Odkrywanie i wykorzystywanie własnego potencjału,
rozwijanie nowych umiejętności
Głęboka zażyłość, prawdziwa miłość, radość i przyjemność
odczuwana w kontaktach interpersonalnych
Adaptacja do otoczenia i twórcze oddziaływanie na
środowisko
Działanie zgodne z własnymi przekonaniami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gurba, Umiejętność wypełniania zadań rozwojowych
przejawem zdrowia psychicznego, w: Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Z. Marek, M. Madej-Babula, Kraków 2009, s. 75–76.

mogą prowadzić do zatrzymania rozwoju osobowości na niższym poziomie, co
uniemożliwia pełną socjalizację. Osoba taka jest nieprzystosowana do pełnienia
ról społecznych zgodnych z oczekiwaniami środowiska, ponieważ jej zachowania
zmierzają do zrekompensowania sobie deﬁcytów opieki i troski z okresu dzieciństwa lub buntu adolescenta. Nie można wówczas uznać, że z punktu widzenia dobrostanu psychicznego osoba ta jest zdrowa psychicznie11. Poziomy dezintegracji
pozytywnej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Poziomy dezintegracji pozytywnej według Kazimierza Dąbrowskiego
Poziom
Charakterystyka
Poziom I:
Zewnętrzność, sztywność, brak związków uczuciowych z innymi
Integracja pierwotna ludźmi (przedmiotowe traktowanie), zachowanie egocentryczne,
celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, dążenie do
zajęcia stanowisk dających uznanie i władzę, brak poczucia winy,
hedonizm
Poziom II:
Silna zewnętrzność, wahanie, wątpliwości, niepewne postawy,
Dezintegracja
zmienne upodobania i uprzedzenia, związki uczuciowe
jednopoziomowa z innymi ludźmi nacechowane nadmiernym uzależnieniem lub
zazdrością, relatywizm wartości, silne konﬂikty emocjonalne
prowadzące do zaburzeń psychicznych, uleganie zmianom
mody, ideologii i przywódców, mogą występować zachowania
niekonformistyczne lub buntownicze, ostre zaburzenia
psychiczne, fobie, uzależnienia, wyuczona bezradność
11

K. Błaszczuk, Kryzys opieki i wychowania w rodzinie współczesnej, w: Przemiany współczesnej rodziny polskiej, red. S. Pelc, Rzeszów 2010, s. 75.
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Poziom IV:
Zorganizowana
wielopoziomowa
dezintegracja

Poziom V:
Integracja wtórna

Poczucie tego, „co powinno być”, bardziej selektywne i wyłączne
związki uczuciowe, liczne konﬂikty wewnętrzne („jest a powinno
być”), autonomiczna hierarchia wartości i celów, silne konﬂikty
moralne, niepokój egzystencjalny, poszukiwanie sensu życia,
czasem samoocena połączona z silną empatią
Wewnętrznie sterowany i determinowany rozwój, świadoma,
silniejsza i bardziej rozwinięta wewnętrzna hierarchia wartości
i celów, zachowanie zmierzające do samodoskonalenia i do
poświecenia się służbie innym, ocena siebie, samokontrola,
samowychowanie, autopsychoterapia, empatia, walka
z niepowodzeniami w osiąganiu celów, konﬂikt wewnętrzny przy
poszukiwaniu doskonałości i ostatecznego znaczenia ludzkiej
egzystencji, odpowiedzialność, podejmowanie zadań dla dobra
innych i własnego rozwoju, autonomia i wiara we własny rozwój,
hierarchia uniwersalnych wartości w działaniu, dążenie do tego,
co powinno być, na tym etapie powrót do poprzednich poziomów
jest niemożliwy
Najwyższy poziom rozwoju, jednostki łączące współodczuwanie
i samopoświęcenie, „to, co jest” zastąpione „tym, co być
powinno”, wewnętrznie postrzegany świat piękna i harmonii
(„pole magnetyczne duszy”)

Źródło: K. Błaszczuk, Kryzys opieki i wychowania w rodzinie współczesnej, w: Przemiany współczesnej rodziny polskiej, red. S. Pelc, Rzeszów 2010, s. 76.

Pierwszy i drugi poziom charakteryzuje jednostki, których postawy społeczne
są odpowiednie dla wieku dziecięcego i okresu wczesnej adolescencji. Jeśli występują u osób dorosłych, są przejawem dewiacji utrudniającej funkcjonowanie
w zakresie pełnienia ról zgodnych z oczekiwaniem społecznym (odpowiedzialnego pracownika, małżonka, rodzica). Osoby te nie są zdolne osiągnąć kolejnych
poziomów dezintegracji, ponieważ ciągle są nastawione na zaspokajanie swoich
potrzeb i tego oczekują od społeczeństwa, reagując agresją lub autoagresją na niespełnianie swoich wymagań. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej nie można
uznać tych osobników za zdrowe psychicznie, ponieważ ich zachowanie zaburza
relacje z innymi, utrudnia komunikację interpersonalną, prowadzi do wykluczenia
społecznego, przez co nie gwarantuje zdrowia psychicznego określanego jako „dobrostan psychiczny”.
Większość osób dorosłych osiąga trzeci poziom dezintegracji, umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w zakresie pełnienia ról w środowisku społecznym (z poczucia obowiązku), natomiast czwarty poziom oznacza najwyższy stopień przystosowania społecznego, gdzie osoba nastawiona na świadczenie dobra
dla innych czuje się szczęśliwa, pomimo rezygnacji z osobistych celów i potrzeb
(np. pełniąc rolę rodzica, stara się zapewnić dziecku wszystkie potrzeby i poświęcać się dla jego dobra, rezygnując z własnej kariery zawodowej czy udzielając się
charytatywnie jako wolontariusz na rzecz osób potrzebujących pomocy, przeżySpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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Poziom III:
Spontaniczna
wielopoziomowa
dezintegracja
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wając przy tym radość i szczęście). Piąty poziom, określany pojęciem „integracji
wtórnej”, osiągają tylko nieliczne jednostki, o wybitnych cechach osobowości. Nastawione są one na poświęcenie swojego życia (nawet kosztem jego utraty) dla dobra
innych lub na rzecz wyższych celów (np. oddanie życia w obronie ojczyzny, podczas
ratowania innych, w obronie wiary itp.). Osoby te odczuwają szczęście pomimo ryzyka ponoszonych strat (wiele z nich zostało uznanych za bohaterów lub świętych).
Przygotowanie człowieka do roli obywatela otwartego i demokratycznego społeczeństwa wymaga uświadomienia rodzicom i wychowawcom znaczenia poczucia
własnej wartości w funkcjonowaniu jednostki, które należy kształtować u dziecka
w procesie wychowania. Według Leona Niebrzydowskiego i Nathaniela Brandena,
poczucie własnej wartości stanowi „poczucie własnej godności, szacunku wobec
siebie oraz pewność siebie, determinującą efektywne działanie jednostki, [który
jako – K.B.] system immunologiczny świadomości (…) warunkuje siłę przetrwania [oraz] zdolność jednostki do samokontroli i samoaktualizacji”12. Branden wyróżnił sześć ﬁlarów poczucia własnej wartości:
1) samoświadomość (jednostka ma wiedzę na temat swoich mocnych i słabych
stron, uznaje prawo do popełniania błędów i przyzwolenie na niedoskonałość);
2) samoakceptacja (jednostka lubi samą siebie, jest autentyczna w myśleniu i odczuwaniu, postrzega swoje uczucia i zachowanie jako prawo do bycia sobą,
akceptuje swoje niedoskonałości, akceptuje innych ludzi, obdarza ich szacunkiem, nie czuje się mniej wartościowa od innych);
3) poczucie odpowiedzialności za samego siebie (jednostka doświadcza kontroli
nad własną egzystencją, mając świadomość, że najważniejsze rzeczy w jej życiu zależą od niej samej, ma świadomość własnej podmiotowości i sprawczości
oraz odpowiedzialności za realizację własnych pragnień, wybór wartości, decyzje i działania, a także za poczucie własnej wartości);
4) zdolność do życia celowego (jednostka umie dążyć do realizacji życiowych celów, wybranych świadomie, współmiernych do swoich możliwości i zgodnych
z systemem jej osobistych wartości);
5) samoasertywność (jednostka przyjmuje adekwatną, autentyczną postawę wobec siebie i rzeczywistości, pozwalającą dokonywać autentycznej ekspresji samej siebie – własnych pragnień, uczuć, wartości i wyznawanych przekonań);
6) integralność (przekonania, uczucia i zachowania jednostki są spójne, co pozwala na życie w zgodzie ze sobą, z przyjętymi ideałami i wartościami, ale także
czasem z wątpliwościami i niezdecydowaniem, czego efektem jest przekonanie
jednostki, że jest człowiekiem prawym, godnym szacunku w oczach innych
i wobec siebie)13.
Przekazywanie dziecku komunikatu, że jest inne, gorsze, prowadzi do zaniżonej samooceny, co skutkuje jego negatywnym podejściem do swojej osoby
12
A. Zbonikowski, Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci
i młodzieży, w: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. K. Hirszel,
R. Szczepanik, Warszawa 2010, s. 15.
13
Tamże, s. 16–17.

146

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

Potrzeby i więzi w relacjach dziecka z opiekunem
Hierarchia potrzeb w cyklu życia i możliwość ich zaspokojenia odciska piętno na zdrowiu psychicznym. Wszystkie potrzeby – ﬁzjologiczne, bezpieczeństwo,
psychiczne, społeczne i duchowe – mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w sferze zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego.
Braki lub zaniedbania środowiska wychowawczego dziecka w zakresie zaspokajania potrzeb podstawowych i wyższego rzędu stanowią barierę dla rozwoju emocjonalnego i społecznego. Szczególne znaczenie dla ukształtowania postaw prospołecznych mają potrzeby: szacunku, uznania, przynależności.
Umożliwiają one młodemu człowiekowi poznawanie swojej tożsamości, zapewniają poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i otoczenia społecznego,
a przede wszystkim poczucie więzi i zaufania do siebie oraz innych osób, jak również zdolność do wyrażania swoich oczekiwań i uczuć w różnych sytuacjach życiowych i zdarzeniach losowych.
Już w okresie prenatalnym tworzy się więź między matką a dzieckiem, niezbędna dla rozwoju inteligencji emocjonalnej, która jest cechą dojrzałej osobowości
człowieka. Okres od poczęcia do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia
jest decydujący dla rozwoju zdolności człowieka do empatii, miłości i tworzenia
satysfakcjonujących wzajemnych relacji z osobami najbliższymi, a w dalszym cyklu życia z całym środowiskiem społecznym, w którym przebywa. Potwierdziły to
doświadczenia Johna Bowlbiego, twórcy teorii przywiązania powstałej na gruncie analizy przypadków różnych form zachowań matek wobec poczętych dzieci
w okresie prenatalnym i wczesnodziecięcym na podstawie obserwacji ich rozwoju
emocjonalnego i społecznego15. Porównywane były przypadki dzieci oczekiwanych, zadbanych, otoczonych miłością i troską, jak też dzieci porzuconych, wychowanków domów dziecka, sierot, zaniedbanych opiekuńczo i wychowawczo,
maltretowanych, dzieci poczętych w wyniku gwałtu i niechcianej ciąży, dzieci
matek cierpiących na depresję poporodową. Dzieci wychowywane w przyjaznym
środowisku były bardziej pewne siebie, potraﬁły wyrażać swoje emocje, uczucia
i potrzeby, bez obawy o odrzucenie i naruszenie granic osobistych. Nie odczuwały
też dyskomfortu, gdy w pobliżu nie było opiekuna, z którym odczuwały silną więź,
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i swoich możliwości. Dziecko myśli, że jest gorsze od innych, którzy wiedzą
i potraﬁą więcej, uznaje, że ma niższe szanse niż dotychczas i obniża własne
aspiracje. Może zamykać się na świat i wycofywać się albo przyjmować postawę wrogości, w zależności od tego, jaką samoocenę reprezentuje (zaniżoną lub
zawyżoną), ponieważ zaburzone poczucie własnej wartości utrudnia kształtowanie się osobowościowej integralności, będącej przejawem dojrzałości jednostki14.

14

Tamże, s. 21–22.
M. Koput, A. Koba, Przywiązanie – korzenie życia społecznego…, www.psychologia.edu.pl/
czytelnia/50-artykuły/228-przywiązanie-korzenie-życia-społecznego [dostęp: 26.11.2017].
15
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ponieważ miały świadomość, że w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa opiekun pojawi się w momencie, gdy zostanie przywołany.
Osoby młode, które w dzieciństwie mają zapewnioną opiekę i troskę ze strony
indywidualnego opiekuna (głównie matki), do którego są przywiązane, w sytuacjach wymagających odraczania gratyﬁkacji wobec stawianych im wymagań i nakładanych obowiązków potraﬁą także okazywać troskę i chęć niesienia pomocy
innym ludziom, bez poczucia krzywdy z powodu rezygnacji z osobistych pragnień.
Osoby te w dorosłym życiu wykazują umiejętność nawiązywania satysfakcjonujących osobistych relacji w związkach uczuciowych, jako partnerzy, małżonkowie
i rodzice.
Dzieciom zaniedbanym uczuciowo i/lub pozbawionym troski ze strony matki
bądź stałego opiekuna rodzinnego oraz wychowywanym w niepełnych rodzinach
lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych brakuje poczucia więzi i wsparcia
emocjonalnego oraz wzorców satysfakcjonujących relacji i komunikacji interpersonalnej, co skutkuje niedomogą w sferze uczuć i postaw prospołecznych. Dzieci
te dorastają w środowisku niezapewniającym możliwości rozwoju dojrzałej, wrażliwej społecznie osobowości. Brak indywidualnej więzi z konkretnym opiekunem
lub sprawowanie opieki przez różne, zmieniające się osoby w placówce opiekuńczo-wychowawczej, upośledza sferę emocjonalną, odpowiadającą za rozwój osobowości umożliwiającej dobre funkcjonowanie w środowisku społecznym. Brak
wsparcia, zrozumienia, zaspokojenia potrzeb i troskliwej opieki skutkuje wycofaniem z kontaktów społecznych lub zachowaniami destrukcyjnymi i/lub autodestrukcyjnymi (agresją, przemocą, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi, karierą przestępczą, depresją, samobójstwami
i in.), prowadzącymi do wykluczenia społecznego i marginalizacji. J. Bowlby
„opisał system zachowań przywiązaniowych (attachment behaviors), dzięki którym dziecko nawiązuje i wzmacnia ten specyﬁczny i intymny związek między nim
a środowiskiem, w którym żyje i od którego jest zależne. System ten opiera się na
pięciu formach zachowania: ssaniu (…) i przywieraniu, które wzmacniają więź poprzez kontakt ﬁzyczny, uśmiechaniu się oraz podążaniu za (które służą podtrzymaniu bliskości), a także płaczu-krzyku – mającym na celu zwrócenie na siebie uwagi
opiekuna”16. Relacje rodzice–dziecko powinny opierać się na pewnych zasadach,
które przedstawiono w tabeli 5.
Autentyczne, ciepłe relacje między rodzicami i dziećmi, wzbudzające zaufanie
i pozbawione lęku o odrzucenie rozwijają u dzieci poczucie własnej wartości, gwarantujące akceptację siebie z wszystkimi swoimi niedoskonałościami, co przekłada
się na akceptację innych osób oraz zrozumienie ich słabości i popełnianych przez
nich błędów. Dziecko należy prowadzić do dorosłości przez ochronę, ale też przez
zwiększanie marginesu samodzielności w podejmowaniu decyzji, w poczuciu odpowiedzialności za popełniane błędy. Rodzice powinni też mieć świadomość tego,
że oprócz przysługujących dziecku praw ma ono także obowiązki.
16
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Cecha
Więzi
Akceptacja
Tolerancja

Warunki
Dominacja matki
Każde dziecko jest inne, ale należy je takim zaakceptować
Nagroda i sprawiedliwa kara stanowi konsekwencje
zachowania, dopuszcza się popełnianie błędów

Bezwarunkowa,
Kochamy „pomimo”, a nie „za”
sprawiedliwa miłość
Wzór do naśladowania Moja postawa i czyny, a nie słowa im przeczące
dla dziecka
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jaka jesteś, rodzino?, red. W. Kubik, Kraków 1999.

Katarzyna Wnęk-Joniec opracowała model postępowania z dzieckiem, który
umożliwi mu budowanie zaufania i tożsamości, a tym samym pomoże w rozwoju osobowości spełniającej oczekiwania społeczne. Jest to wyrażanie oczekiwań
dziecka w formie próśb o następującej treści: „Nie porównuj mnie do innych; Kochaj mnie i mów mi o tym; Szanuj mnie; Przygotuj mnie na zmiany; Przytulaj
mnie; Ja też chcę być wysłuchany; Nie mów o mnie źle; Zawsze się nadaję; Podaj
mi rękę; Tłumacz mi trudne sprawy; Chciałbym być z Tobą; Pomóż mi się złościć;
Pozwól mi płakać; Lubię krzyczeć i biegać; Jeśli mnie kochasz…; Pozwól sobie
na błędy; Nie lekceważ moich błędów; Naucz mnie prosić; Daj mi Twój czas; Nie
dawaj mi wszystkiego, o co poproszę; Wspieraj mnie mądrze; Nie przydeptuj moich skrzydeł”17.

Postawy rodzicielskie a budowanie tożsamości dziecka

Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie jako czynnik wychowania…

Tabela 5. Relacje rodzice–dziecko

Do atrybutów tożsamości zalicza się: imię, nazwisko, narodowość, obywatelstwo, język, tradycję, obyczaje, zwyczaje, więzi międzypokoleniowe (przekaz
dziedzictwa kulturowego). Ukształtowanie własnej tożsamości przez samodzielne
jej poszukiwanie lub w wyniku przejęcia od osób znaczących pozwala nawiązywać
partnerskie, bliskie relacje z innymi ludźmi, czego konsekwencją jest przeżywanie
zadowolenia z intymnych związków.
Według Ericksona, rozwiązanie kryzysu tożsamości jest koniecznym warunkiem osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju związanego z kryzysem: bliskość–
izolacja. Zmiany w relacjach między rodzicami i dziećmi są warunkiem prawidłowego ich rozwoju i rozwoju całej rodziny, co ma decydujące znaczenie dla zdrowia
psychicznego w znaczeniu dobrostanu psychicznego18.
17

Zob. K. Wnęk-Joniec, Nie przydeptuj małych skrzydeł. O niezamierzonych zranieniach, Warszawa 2007, s. 69.
18
E. Gurba, Umiejętność wypełniania…, s. 81.
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Według Mc Whirter, konsekwencjami wychowawczymi syndromów postaw
rodzicielskich są określone formy zachowania dziecka. Zalicza się do nich osiem
typów postaw rodziców, z których tylko dwie kształtują formy zachowań dziecka
pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Są to:
• postawa zorganizowana i skuteczna – dziecku stawia się dużo wymagań,
motywując je za pomocą nagród i pochwał oraz dodając mu odwagi (dziecko staje się skutecznym konformistą, jest nieśmiałe, uległe, zależne, odpowiedzialne, przejawia cechy przywódcze, ma silnie rozwinięte sumienie);
• postawa demokratyczna – zapewniająca dziecku ciepło, spokojny dystans,
przyzwolenie na pewne odstępstwo od zasad, przy dobrej atmosferze rodzinnej (dziecko staje się towarzyskim artystą, jest aktywne, życzliwe dla
innych, twórcze i niezależne).
Pozostałe postawy kształtują nieprawidłowe formy zachowania dziecka. Wśród
nich wymienia się:
• postawę sztywną, kontrolującą – z licznymi zakazami i nakazami, egzekwowanymi w sposób bezwzględny, chłodny, karanie dziecka sprawia rodzicom
przyjemność (dziecko może stać się młodocianym przestępcą i uciekinierem, boi się autorytetów, biernie wyraża agresję);
• zaniedbywanie – dziecku nie stawia się żadnych granic, nie stosuje się zakazów i nakazów (dziecko jest słabo przygotowane do pełnienia dorosłych ról,
unika ludzi, izoluje się, może zachowywać się autodestrukcyjnie);
• nadopiekuńczość – ciągła obawa o bezpieczeństwo dziecka, nadmierne zaangażowanie emocjonalne, liczne zakazy i nakazy, traktowanie otoczenia jako
wrogiego (dziecko staje się konformistyczne i zależne, uległe, zamknięte
w sobie, niesamodzielne);
• rozpieszczanie – mało zakazów i nakazów, łamanych bezkarnie przez dziecko (dziecko staje się zepsute, złośliwe, antyspołeczne, agresywne lub narcystyczne);
• postawę autorytarną – wrogość i neurotyczność, stosowanie kar ﬁzycznych,
maltretowanie dziecka (dziecko może być wykorzystywane przez innych
lub agresywne, pełne lęku, złości i agresji);
• postawę nacechowaną neurotycznym lękiem – stosowanie kar cielesnych,
bez wyrażania troski o dziecko (dziecko jest zaburzone emocjonalnie, znerwicowane, bez więzi z rówieśnikami, z niską samooceną)19.
Cechy charakterystyczne dla określonych syndromów postaw rodzicielskich
stanowią pewnego rodzaju „przepustkę” do zbudowania u dziecka poczucia tożsamości. Poczucie niepewności, lęku i niska samoocena jako efekt zaburzonych
relacji między rodzicami i dzieckiem utrudnia tworzenie więzi ze środowiskiem,
a tym samym zaburza proces jego socjalizacji. Błędy popełnione przez rodziców
w procesie wychowania dziecka „wydają pierwsze owoce” w okresie adolescencji, kiedy dziecko jest już w miarę samodzielne i posiada częściową zdolność do
czynności prawnych. Każdy młody człowiek w tym wieku przeżywa bunt i chce
19
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Tabela 6. Wskaźniki tożsamości według J.E. Marcii
Status tożsamości
Tożsamość osiągnięta

Charakterystyka podmiotu
Osoba aktywnie poszukuje określenia własnego
Ja, jest silnie zaangażowana w realizację koncepcji
dotyczących własnej osoby, ma duże możliwości
rozwojowe
Tożsamość nadana
Osoba silnie angażuje się w realizację celu (naśladując
(przejmowana od autorytetów) autorytet)
Tożsamość moratoryjna
Osoba aktywnie poszukuje własnej drogi życiowej,
bez zaangażowania w jakimkolwiek kierunku
Pomieszanie tożsamości
Jednostka nie poszukuje własnego „Ja” i nie podejmuje
żadnych zobowiązań

Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie jako czynnik wychowania…

być niezależny, dlatego może poszukiwać autorytetów i dążyć do znalezienia celu
w życiu albo wyrażać dezaprobatę dla wszystkich wartości i reagować agresją wobec stawianych przed nim wymagań. Najczęściej wybór zależy od postaw rodziców i ich relacji z dzieckiem.
W okresie dorastania występuje kryzys tożsamości, który przejawia się w stawianiu przez młodego człowieka pytań o następującej treści: kim jestem? Kim
chciałbym być? Jaki jestem? Do czego dążę? Jaki jest sens mojego życia? Odpowiedzi na powyższe pytania obejmują:
• Ukształtowanie roli męskiej/kobiecej;
• Akceptację swojego wyglądu i kontrolę nad własnym ciałem;
• Rozwijanie ideologii (codzienne wybory zgodne z systemem wartości);
• Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych;
• Osiągnięcie nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami obojga płci;
• Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie;
• Przygotowanie do kariery zawodowej.
Tożsamość określa się za pomocą wskaźników, których charakterystykę przedstawiono w tabeli 620.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gurba, Umiejętność wypełniania…, s. 80.

W badaniach młodzieży greckiej za najważniejszy wyznacznik osiągania dobrostanu psychicznego uznano poziom zaangażowania stanowiący siłę konsekwencji
i dążeń jednostki do osiągnięcia wybranych celów. Autorzy badań (G. Vleioras,
H.A. Bosma) stwierdzili, że „niski poziom dobrostanu psychicznego wyznaczany jest przez styl tożsamości określany jako dyfuzyjno-unikający, obecny u osób,
które pasywnie podchodzą do własnego rozwoju, a ich zachowanie nie jest motywowane wewnętrznymi celami, ale wyznaczane sytuacyjnie”21. Rozstrzygnięcie
kryzysu tożsamości w okresie adolescencji ma również korzystny wpływ na ra20
21

E. Gurba, Umiejętność wypełniania…, s. 80.
Tamże, s. 81.
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dzenie sobie z zadaniami wczesnej dorosłości, ponieważ przezwyciężenie tego
kryzysu, ukształtowanie własnego „ja” i wybór celów życiowych wymaga dużego wysiłku. Często potrzebna jest pomoc ze strony rodziców i wychowawców,
ze względu na to, że młodzież rzadziej odczuwa radość, zadowolenie z siebie
i poczucie szczęścia oraz łatwo zniechęca się w obliczu barier zewnętrznych
i wewnętrznych w dążeniu do celu. Pomoc powinna polegać na wspieraniu adolescenta przez dorosłych, przy równoczesnym stwarzaniu warunków sprzyjających rozwijaniu jego autonomii22.
Rozwój intelektualny nie świadczy o poziomie rozwoju emocjonalnego ani
o poziomie zdrowia psychicznego, ponieważ osoby osiągające poziom intelektualny geniusza mogą być upośledzone emocjonalnie. Rodzina i środowisko wychowawcze ponoszą odpowiedzialność za rozwój emocjonalny dziecka, zapewniający
mu dobrostan psychiczny umożliwiający tworzenie więzi i nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Ukształtowanie prawidłowego modelu relacji
wewnątrz rodziny i własnej kultury rzutuje na podejście do przedstawicieli innych
kultur. „Istnienie kultury uświadamiamy sobie, gdy dostrzegamy różnice w działaniu, mówieniu, myśleniu, sztuce, literaturze, muzyce, tańcu, zabawie, stylu życia,
kulinariach i tym podobnych. Kultura istnieje w świadomości i poza świadomością”23. Jerzy Nikitorowicz, prowadząc badania w zakresie socjalizacji i wychowania w rodzinie, zauważył brak programu pracy edukacyjnej w społeczeństwach
zróżnicowanych kulturowo, przez co odmienność „Innych żyjących obok nas traktowana była jako coś dziwnego, odbiegającego od normalności, jako coś gorszego
i zagrażającego, stąd częste bazowanie na uprzedzeniach i stereotypach oraz przedstawianie ich jako wrogów”24. Kształtowanie tożsamości kulturowej w procesie
wychowania polega na przygotowaniu świadomych i odpowiedzialnych pokoleń
„do życia w dialogu rozumiejącym i współodczuwającym, pokoleń realizujących
własną tożsamość i wspierających innych w tym zakresie, z jednoczesnym poszukiwaniem i realizowaniem wartości humanistycznych, wspólnotowych, ponadczasowych25. W związku z nasileniem migracji pojawiło się wiele problemów
w zakresie komunikacji, dialogu kultur, tożsamości kulturowej, podmiotowości,
tolerancji, akceptacji, uznania, szacunku, godności”26. Wobec nasilenia przemian
życia społecznego i coraz większych różnic międzypokoleniowych w podejściu
do wartości i tradycji związanych z kulturą nieuniknione jest zjawisko konﬂiktów,
które dotyczą także kultury rodzimej. W obrębie własnej kultury występują konﬂikty związane z pochodzeniem, płcią, stanem posiadania, poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania, światopoglądem, praktykami religijnymi, przynależnością do grup nieformalnych itp.

22
23
24
25
26
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Przedmiot i treść konﬂiktu kulturowego (rasowego, etnicznego, religijnego,
narodowego) stanowią: etniczna rywalizacja, przekaz dziedzictwa kulturowego,
komunikacja z innymi, zapożyczenia kulturowe, czystość przekazu zgodnego
z tradycją, obrzędowość i rytuały. Uczestnikami konﬂiktu są jednostki i grupy
reprezentujące wspólny interes, potrzeby, chęć zmiany lub utrzymania istniejącej sytuacji kulturowej, formy pracy w zakresie utrzymania lub zwiększenia
zasobów kulturowych. Przebieg i strategie rozwiązywania konﬂiktu kulturowego
zależą od: jawności lub ukrycia konﬂiktu, zmian kulturowych, warunków, sytuacji i przyczyn konﬂiktu oraz możliwości przeprowadzenia mediacji, negocjacji,
kompromisu, a także regulacji i rozwiązań humanistycznych, instytucjonalnych,
prawnych27.
Według Nikitorowicza, źródła konﬂiktu dzielą się na: strukturalne, behawioralne, psychologiczne i związane z ciągłym procesem kształtowania tożsamości kulturowej. Charakterystykę wymienionych źródeł konﬂiktu przedstawiono
w tabeli 7.
Tabela 7. Źródła konﬂiktu
Źródła konﬂiktu

Charakterystyka

Strukturalne

Sprzeczność interesów kulturowych, celów, podziału dóbr,
niezgodność wartości, stylów funkcjonowania

Behawioralne

Psychologiczne

Związane z ciągłym
procesem kształtowania
tożsamości kulturowej

Trudności w pogodzeniu celów i wartości,
współzawodnictwo w relacjach i stosunkach, rywalizacja
i walka
Traktowanie konﬂiktu jako stanu wrogości, antagonizmów
między grupami i osobami z powodu uprzedzeń
i stereotypów

Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie jako czynnik wychowania…

Istota konﬂiktu kulturowego

Dylematy godzenia nabywanej tożsamości społecznej
i kreowanej osobowej, wieloznaczność, rozproszenie,
dezorganizacja, podwajanie, ambiwalencja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk
2005, s. 16–17.

Aleksandra Jasińska-Kania wyróżnia trzy teorie konﬂiktów: socjobiologiczne,
racjonalnego wyboru oraz modernizacji i globalizacji, których charakterystykę
przedstawiono w tabeli 8.

27
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Tabela 8. Teorie konﬂiktów według A. Jasińskiej-Kanii
Teoria
Socjobiologiczna

Racjonalnego
wyboru
Modernizacji
i globalizacji

Charakterystyka
Genetycznie uwarunkowany charakter więzi, idea przetrwania,
rozwoju, zachowania gatunku, dominowania, tworzenia kryteriów
odróżniania swoich i obcych, wrogość i przemoc z powodu
zagrożenia i braku nadziei na zmianę
Kreowanie tożsamości komercyjnej, uwarunkowanej sytuacją,
utylitaryzm instrumentalizm, interesy ekonomiczne i polityczne
w dążeniu do realizacji partykularnych interesów
Zmienność, plastyczność, dążenie do realizacji wspólnych
interesów, integracja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: tamże, s. 17–20.

Przeciwdziałanie konﬂiktom
Barierą dla przeciwdziałania konﬂiktom jest etnonacjonalizm, który zawęża
poczucie tożsamości i lojalności do własnej grupy etnicznej lub rasowej, co może
niszczyć więź z szerszą zbiorowością. W dobie globalizacji należy wychowywać
młode pokolenie do pokojowej koegzystencji, aby nie dopuścić do powtórzenia
zagrożeń znanych z historii (niewolnictwo, rasizm, zagłada, eliminacja „niższych
ras”). W wychowaniu dziecka do pokoju w wielokulturowości uczestniczy rodzina
i szkoła oraz instytucje wychowawcze.
Kształtowanie tożsamości społecznej w dobie transformacji i globalizacji wymaga podejmowania działań zmierzających do wzmacniania poczucia tożsamości
własnej przy jednoczesnym przekazywaniu wiedzy na temat tożsamości kulturowej przedstawicieli innych grup etnicznych, żyjących na tym samym terenie, przy
zachowaniu poczucia bezpieczeństwa, pomimo różnic28.
Dzieci i młodzież z mniejszości etnicznych cierpią „na brak właściwej i akceptowalnej kulturowo interwencji”29. W Stanach Zjednoczonych wśród grup mniejszościowych rośnie najszybciej populacja Amerykanów pochodzenia azjatyckiego,
którą tworzą aż 32 różne grupy etniczne. Według liczebności wymienia się kolejno:
Filipińczyków, Chińczyków, Koreańczyków, Wietnamczyków, Hindusów i Japończyków. Ponad 60% osób należących do tej populacji urodziło się poza granicami
USA30. „Dla wielu młodych ludzi status mniejszościowy wiąże się z rozbiciem rodziny, złymi warunkami mieszkaniowymi i niską pozycją społeczno-ekonomiczną. Zakorzeniona w historii tradycja gorszego traktowania mniejszości etnicznych
i wciąż żywy rasizm przyczyniły się do powstania dużych, obarczonych poważnym ryzykiem grup mniejszościowych znacząco upośledzonych przez system
edukacyjny. Dlatego młodzież należąca do tych grup jest szczególnie narażona na
zły wpływ czynników, które predestynują do gorszego funkcjonowania. A zatem,
28
29
30
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analizując po kolei różne aspekty ogólnego obrazu zagrożeń, zwróćmy szczególną
uwagę na różnice kulturowe, etniczne i rasowe i zastanówmy się, co zrobić, by
poszczególne działania proﬁlaktyczne, związane z wczesną interwencją i terapeutyczne, bardziej nastawić na różnice kulturowe i do tych różnic dopasować”31.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem społecznym, kształtującym u dziecka wzorce, ideały i wartości powodujące zmiany w osobowości, które prowadzą do
samowychowania przez przygotowanie do umiejętności posługiwania się wolną
wolą. Rodziców i dzieci łączy silny związek emocjonalny, zaspokajający dziecku
potrzebę przynależności, miłości i bezpieczeństwa, dające mu poczucie, że wszystko wyniesione z domu stanowi dziedzictwo jego przodków, mające wspólne z nim
korzenie32. „Wychowanie do dobra to rozwijanie człowieka w dobrej woli, wchodzącego w umiejętność rozumienia innych i porozumiewania się z nimi, nietolerującego zła i niesprawiedliwości, chcącego być pożytecznym dla bliskich, społeczeństwa, Ojczyzny. (…) Zarówno ludzie – poszczególne jednostki, jak i całe
społeczeństwa – tworzą historię, wpływają na jej dzieje, ale też systemy społeczne, systemy wychowania, rządy i wydarzenia społeczne, historyczne, ekonomiczne, kształtują człowieka. To sprzężenie losów rodziny i kraju, Ojczyzny
i poszczególnych ludzi powoduje, że nie tylko czujemy się wzajemnie związani,
lecz oddziałujemy wzajemnie na siebie. (…) Przynależność do rodziny i przynależność do Ojczyzny utożsamia, zakorzenia, identyﬁkuje, umieszcza w określonym miejscu i kulturze. (…) Przekaz kultury, który dokonuje się w rodzinie,
pozwala istnieć i tworzyć kulturę narodową, odrębną od innych, własną, bliską,
niepowtarzalną”33.
Przeciwdziałanie konﬂiktom w obrębie własnej kultury i obcych kultur powinno rozpoczynać się od przekazywania dziecku postaw wobec innych osób, które
żyją w tej samej przestrzeni społecznej. W polskiej tradycji panował zwyczaj interesowania się losami innych ludzi, którzy potrzebowali pomocy i wsparcia. Świadectwa osób przedstawiających historię swoich rodzin opisała Teresa Olearczyk.
Oto trzy fragmenty ukazujące silne poczucie tożsamości i bezkonﬂiktowe relacje
międzyludzkie.
Małgorzata: „W mojej rodzinie miłość do Ojczyzny przejawiała się w miłości
do góralszczyzny (…) Mój dziadek i jego bracia szyli portki góralskie, cuchy, grali
na skrzypcach, basach (…). Jeden z braci dziadka (już nieżyjący) żył w Stanach
Zjednoczonych, wydawał «Tatrzańskiego Orła», tworzył kapele góralskie, szerzył
polskość i góralszczyznę. Mój brat i kuzynki grali w zespole «Mali Śwarni» i często reprezentowali Polskę za granicą”.
Aleksandra: „Wszystkie uroczystości obchodziliśmy rodzinnie, stół na 25 osób,
biały haftowany obrus, kolorowe ciasto, białe talerze i wielkie serce mamy – zawsze się go czuło. W pewnym momencie zorientowałam się, że serce mamy bije
nie tylko dla nas. Ona troszczy się o sprzedawcę plecionych koszyków, gdy nikt
Tamże.
T.E. Olearczyk, Moja rodzina..., s. 13–14.
Tamże, s. 17.
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nie kupi jego towaru, zaprosi go na obiad, porozmawia. Zatroszczy się o cygankę,
której ładuje w torbę ser i śmietanę, jajka, masło, ale nie pieniądze; o świadków
Jehowy, z którymi nie rozmawia na temat Boga, ale o zwykłych ludzkich problemach, o staruszkę, która mieszka opodal, o kolegów brata, którzy przyjechali
na narty, aby mieli ciepło, jedzenie i picie. (…) Chętnie chodzi na zebrania, jest
członkiem Izby Rolniczej, interesuje ją sprawa dróg, odśnieżania, wysypu śmieci,
wyborów, itp. Zawsze jest zadbana, ale nigdy nie jest jej żal rzeczy materialnych.
Wszystko, co ma, służy dla innych”.
Irena: „Tato opowiadał jak w czasie wojny jego mama smażyła na patelni buczynę dla radzieckich żołnierzy, którzy kwaterowali w domu. To, co opowiadali
w szkole, kolidowało z tym, co opowiadał tato, a my zawsze wierzyliśmy rodzicom. Ojciec prostował przekazy o niemieckiej zbrodni w Katyniu, ale takie sytuacje zdarzały się od czasu do czasu. Na co dzień żyliśmy pracą, której w gospodarstwie nigdy nie brakowało”34.
Przytoczone fragmenty doświadczeń osób wychowanych w polskich rodzinach
stanowią dowód na to, że postawy rodziców kształtują tożsamość młodego pokolenia i przekazują wartości zapewniające bezkonﬂiktową koegzystencję w przestrzeni społecznej.

Polityka państwa wobec wielokulturowości
Teoria socjalizacji traktuje człowieka jak podmiot zdolny do społecznego działania w wyniku przystosowania się do materialnego i społecznego środowiska oraz
aktywnego w nim uczestnictwa. Wielokulturowość oznacza występowanie na tej
samej przestrzeni lub w sąsiedztwie dwóch lub więcej grup społecznych, różniących się takimi cechami, jak: wygląd zewnętrzny, język, wyznanie religijne, hierarchia wartości, które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności
z różnymi tego skutkami35.
Polityka państwa wobec wielokulturowości może być:
• Konserwatywna (przyzwolenie ze strony grupy dominującej, mniejszości są
„dodatkiem”);
• Liberalna (naturalna równość, ale ograniczony dostęp do oświaty, dóbr kultury
i in.);
• Lewicowo-liberalna (uniwersalny humanizm jako „ideologia równości”, miękka asymilacja);
• Policentryczna (otwarta wobec różnic i odmienności kulturowych, aﬁrmująca
fakt zróżnicowania kulturowego, uwzględniająca go w pracy socjalnej)36.
Ideologia tygla (melting pot), stosowana w USA, oznaczała zmieszanie kultur
w tyglu, które łączą się w nową, wyższą kulturę, stanowiącą źródło siły i integracji nowego narodu. „Tygiel” oznaczał zamianę różnorodności w jednolitą masę,
34
35
36
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Przygotowanie dziecka do życia
w społeczeństwie wielokulturowym
Dla dziecka pierwszym czynnikiem poznania świata i podstawą kultury jest
język, którym wyraża ono siebie, swoje potrzeby, emocje, przeżycia. Jest to język matczyny, używany w domu rodzinnym. Może on różnić się od języka narodowego, którym dziecko posługuje się w szkole. Aby przygotować dziecko do
życia w społeczeństwie wielokulturowym, wprowadzono do szkół programy wychowawcze, które realizowane są w ramach systemu Szkół Promujących Zdrowie, w których uczestniczą rodzice, dzieci, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi, środowisko lokalne. Edukacja ta opiera się na poznaniu, doświadczaniu,
uczeniu się o innych, na wiedzy o nich i o sobie, na działaniu przeciw podziałom
i nieuzasadnionym klasyﬁkacjom oraz na rzecz rozwoju demokratycznych zasad
społecznej sprawiedliwości39. Według Nikitorowicza: „(…) tożsamość osobowa
jest powiązana z takimi pojęciami, jak: autentyczność, integralność, sens istnienia,
przynależności, zakorzenienia, autonomii, poszanowania samego siebie. Kształtuje się dzięki charakterystycznej dla człowieka potrzebie szukania i kreowania
sensu życia i dotyczy jednostki żyjącej w społeczeństwie. (…) Jednostka konstruuje bowiem swoje Ja w obszarze wyznaczonym przez zachodzące na siebie grupy
i zbiorowości. To one dostarczają specyﬁcznych kategorii do opisu siebie samej
w kontekście przynależności do różnych grup, w wyniku czego powstaje zbiór
37
38
39
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w „nowego człowieka”, emigranta zasymilowanego do życia w nowych warunkach. Ideologia tygla nie sprawdziła się, ponieważ wiele grup straciło kontakt z rodzimym dziedzictwem, ale nie przyjęło wzorców z kraju docelowego ani nie stworzyło własnego dorobku. O nowym podejściu do wielokulturowości mówiło się
w USA „miska sałaty” (salad bowl), a w Kanadzie „mozaika kulturowa” (cultural
mosaic). Oznacza to, że każda kultura utrzymuje swoje własne cechy, nie miesza
się z innymi i nie tworzy homogenicznej kultury. Wielokulturowość oznacza także
ideologię multikulturalizmu w polityce rządowej. W odniesieniu do wielokulturowej polityki społecznej używa się czasem terminu „multi-kulti”37.
Do warunków zapewniających trwałość i bezkonﬂiktowość wielokulturowości
zalicza się:
• powszechną i wzajemną świadomość walorów kultur składowych w procesie
kształtowania całości;
• sprawną i obustronną komunikację międzygrupową;
• trening interakcji międzykulturowych, wymiany kulturowej;
• przyzwolenie i otwartość grupy większościowej na współwystępowanie i rozwój grupy/grup mniejszości;
• troskę o traktowanie wielokulturowości jako wartości38.

D. Cianciara, Aspekty wielokulturowości…, s. 17.
J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości…, s. 36.
Tamże, s. 38.
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samookreśleń, którymi jednostka się posługuje, opisując siebie. Szczególnie istotny okazuje się on w sytuacji zróżnicowania kulturowego. Z jednej strony człowiek
ma poczucie swojskości, bycia sobą, bycia u siebie, z drugiej zaś doświadcza obcości, inności, pozostając w nieustannej konfrontacji z ludźmi i grupami, ich kulturą,
tradycjami, stylem życia, zachowań i działań”40.
Postawa wobec „Innego” zależy od kreowania jego wizerunku w danej kulturze.
Płaszczyznami relacji są jednostki (Ja–On) i grupy (My–Oni), a odbiór społeczny
„Innego” może wyrażać się jako „Inny – Obcy” lub „Inny – Interesujący”. W tabeli 9
przedstawiono interakcje z „Innym” w oparciu o jego wizerunek społeczny.
Tabela 9. Typy Interakcji z „Innym”
Inny

Interakcje

Skutki

Słaby
Uległy
Z niską samooceną
zaniedbany
Mało znaczący
Niezrozumiały
Niepokojący
Budzący lęk i zagrożenie

Niechęć
Zaniedbywanie potrzeb
Ignorowanie tożsamości

Asymilacja
Wchłonięcie jednostki przez
grupę

Antagonizmy
Wrogie i agresywne
zachowania
Konfrontacja
Walka

Ciekawy
Wartościowy, twórczy
Otwarty na dialog

Wzajemne uznanie
Szacunek
Wyrażanie
zainteresowania
Aprobata

Podporządkowanie „Innego”
Narzucenie mu własnego
obrazu świata
Dominowanie nad nim
Marginalizowanie jego
kultury
Współpraca
Dialog
Kompromis
Porozumienie
Negocjacje

Źródło: opracowanie własne na podstawie: tamże, s. 104–116.

Kształtowanie prawidłowych relacji z „Innym” odbywa się przez edukację międzykulturową, która służy wychowaniu dla pokoju. Według Marii Montessori, wychowanie dla pokoju należy rozpocząć w wieku wczesnoszkolnym41. Współczesna
edukacja międzykulturowa opiera się na:
• kształtowaniu dialogu międzyludzkiego i międzykulturowego;
• wzmacnianiu własnej tożsamości;
• ochronie dziedzictwa kulturowego;
• kultywowaniu tradycji narodowych i ponadnarodowych;
• rozwijaniu wrażliwości na osiągnięcia ludzkie;
• wyciszaniu uprzedzeń, stereotypów, konﬂiktów i agresji;
• pobudzaniu do kreatywności i twórczego projektowania kultury pokoju.
40
41
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Program edukacyjny Ku tożsamości międzykulturowej przedstawiony przez Nikitorowicza składa się z pięciu bloków. Realizowany jest przez szkołę we współpracy z rodzicami i środowiskiem społecznym, i obejmuje następujące obszary:
1. Każdy może być „Innym”.
2. Ja i My – kim jesteśmy?
3. Moja rodzina – Ja – Moja miejscowość – Mój region.
4. My w społeczności i kulturze lokalnej.
5. My i Inni – poznajemy inne kultury.
Ćwiczenia składają się gier i zabaw metodycznych o charakterze poznawczym
i psychologicznym, przeznaczonych do pracy z grupą. Tematykę zajęć realizowanych w poszczególnych blokach przedstawiono poniżej:
1. Jak to jest być głodnym?; jak to jest czuć się pokrzywdzonym?; chcemy mieć
równe prawa; dlaczego wszyscy chcą się uczyć?; czy lepiej być zdrowym czy
bogatym?; okulary; niewidomi; niesłyszący; ludzie jak prezenty.
2. Kim jesteśmy?; kategorie; jak postrzegam siebie?; jak wyglądam?; kim jestem,
jaki jestem?; jestem niepowtarzalny?; pieczęć; odgadnij moje imię; co czuję,
czego chciałabym/chciałbym; dziękuję za wybór; zaprzyjaźnij się; co lubię,
a czego nie lubię robić.
3. Moja rodzina i Ja; korzenie; kuchnia rodzinna; Moja mała Ojczyzna.
4. Wigilia w klasie; wycieczka do kościoła i cerkwi; wycieczki do innych świątyń
i na cmentarz żydowski; religie, świątynie i groby.
5. W meczecie i świątyni buddyjskiej; nasz świat; egzotyczne spotkania; narodowe dania; wyprawa na daleką północ; w afrykańskiej wiosce; urok baśni Dalekiego Wschodu; podobieństwa i różnice – co wiemy o sobie; księga ludzi całego świata; odwiedzamy dzieci na globie ziemskim; uczymy się negocjować;
terytoria; prawa i obowiązki; prawa człowieka; pocztówki i zdjęcia z różnych
stron świata; narodowości; list do świata42.
Poznanie siebie, innych oraz podobieństw i różnic w obrębie tradycji, zwyczajów, języka, historii, wierzeń, ale także doświadczanie izolacji, wykluczenia
podczas różnych form zajęć warsztatowych, gier i zabaw grupowych, wycieczek
i ćwiczeń domowych przygotowuje dzieci do życia w rzeczywistości międzykulturowej, z zachowaniem własnej tożsamości i poczucia bezpieczeństwa.

Postawy społeczeństwa wobec przedstawicieli innej kultury
Przykłady na nieuznawanie praw „Innego”/„Obcego” potwierdzają wydarzenia
historyczne i badania prezentowane w literaturze przedmiotu. Złe relacje z „Obcymi” występują w wielu krajach, a na pierwszym miejscu do niepożądanych „Innych” zaliczają się Cyganie (Romowie). Wśród opinii wyrażanych przez Polaków
negatywny stosunek do mniejszości narodowych i grup etnicznych dotyczy najczęściej Romów, Ukraińców i Żydów. Osoby pochodzenia romskiego są obecne
od wielu pokoleń w różnych regionach świata, a brak wiedzy na temat ich tradycji,
42
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zwyczajów i cenionych wartości przyczynił się do wrogiego nastawienia i okazywanej agresji ze strony rodzimych mieszkańców. Negatywne postawy mieszkańców okolic, w których przebywali Cyganie, nie zmieniały się nawet w obliczu
śmierci członków rodziny romskiej. Przykłady tych tragedii podaje Adam Bartosz
(etnograf, cyganolog)43. Warto przytoczyć kilka z przedstawionych historii.
Na początku lat 80. XX w. w serbskiej wiosce Rujnik zmarło dziecko cygańskie
– dwuletni Goran Matković. Rodzice nie mogli pochować dziecka przez sześć dni,
ponieważ miejscowa ludność zabarykadowała wejście do bramy cmentarnej i nie
pozwoliła na pochówek. Dziecko leżało w trumnie w domu i dopiero po sześciu
dniach udało się je pochować.
Na południu Francji w Prowansji zmarł w 1985 r. ojciec lingwisty romskiego,
grecki Rom Ferge Courthiade, który był wędrownym handlarzem. Mer miasteczka
Sant Andre de Sangonis nie wyraził zgody na pochówek zmarłego na miejscowym
cmentarzu, choć rodzina przez ponad 20 lat mieszkała w centrum miasteczka. Żona
zmarłego przez trzy dni starała się o zgodę na pogrzeb męża u coraz wyższych
władz, aż uzyskała pozwolenie na pochówek na cmentarzu „w specjalnie wydzielonym miejscu, przeznaczonym dla włóczęgów i Romów”44.
A. Bartosz był w 2002 r. świadkiem obojętnej postawy mieszkańców wobec
Romów podczas pogrzebu kowala Walentego Gila w Jurgowie na Spiszu pod Tatrami. Jego rodzina darzona była szacunkiem, ponieważ miała dobrą opinię wśród
sąsiadów, a córki zdobyły wykształcenie i prowadziły dostatnie życie w mieście
z mężami polskiego pochodzenia. W Jurgowie panował zwyczaj towarzyszenia
zmarłemu sąsiadowi podczas przechodzenia konduktu pogrzebowego – albo w formie uczestnictwa w pogrzebie, albo przez przerwanie pracy i wyjście na drogę,
aby pożegnać zmarłego. Podczas pogrzebu kowala nikt nie przerwał pracy, a tylko
kilka osób uczestniczyło w obrzędzie. Zapytany mieszkaniec Jurgowa, dlaczego
tak szanowany obywatel nie został potraktowany zgodnie z tradycją, odpowiedział
„Cygan to Cygan. Oni mają swoje życie, my swoje. Kto by tam szedł na cygański
pogrzeb?”45.
W obecnej dobie przemian i ruchów społecznych, gdzie nagłaśniane są akty
agresji, przemocy i terroru we wszystkich regionach świata, wychowanie do pokoju jest jedynym sposobem na przygotowanie młodego pokolenia do życia w warunkach wielokulturowości przez kształtowanie tożsamości kulturowej i przekazywanie wiedzy na temat tożsamości przedstawicieli innych kultur. Silna więź
łącząca członków rodziny i społeczności lokalnej oraz przełamywanie stereotypów
w podejściu do Innego/Obcego dzięki zagwarantowaniu mu bezpiecznego i godnego życia, umożliwiającego utrzymywanie jego odrębności kulturowej, może
stworzyć warunki pokojowej koegzystencji wszystkich osób żyjących w jednej
przestrzeni społecznej, zapewniając jedność w różnorodności. Stres w obliczu poczucia zagrożenia bezpieczeństwa jest sytuacją kryzysową, w której przy braku
43
44
45
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racjonalnych zachowań i rozwiązań bez użycia agresji i przemocy jest czynnikiem
antyzdrowotnym, zagrażającym dobrostanowi psychicznemu jednostek, grup i całego społeczeństwa. Przedstawione w opracowaniu kwestie tożsamości i poczucia
własnej wartości można uznać za najistotniejsze dla promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Konkluzje:
• Właściwe postawy rodzicielskie stanowią gwarancję ochrony zdrowia psychicznego i możliwości rozwoju prospołecznej osobowości dziecka.
• Rodzice mają do spełnienia ważną misję przygotowania dziecka do pokojowej koegzystencji w środowisku wielokulturowym przez socjalizację,
w procesie której istotną rolę odgrywa międzypokoleniowy przekaz kulturowy, kształtujący poczucie tożsamości, dający zakorzenienie w określonej
kulturze.
• Najistotniejszym atrybutem dobrych relacji z „Innymi” jest własna tożsamość, która chroni człowieka przed akulturacją i wykluczeniem.
• Wprowadzenie programu wychowawczego Ku tożsamości międzykulturowej
w okresie wczesnoszkolnym, przy współudziale rodziców, zapewni dzieciom poznanie siebie, „Innego”/„Obcego”, a tym samym pomoże w nawiązywaniu poprawnych relacji, które wzmocnią poczucie własnej tożsamości
wszystkich osób i grup żyjących na jednym terenie lub w sąsiedztwie.
• Przystosowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym wymaga zaangażowania i ciągłej pracy nad zmianą stereotypów i mitów dotyczących
mniejszościowych grup etnicznych z powodu braku wiedzy o ich kodach
kulturowych i standardach życia codziennego.
• Duże znaczenie w zmianie postaw wobec „Obcych” ma przekaz medialny,
który często nakręca spiralę agresji i ksenofobii przez ukazywanie częściej
negatywnych niż pozytywnych relacji społecznych i agresywnych form rozwiązywania konﬂiktów lokalnych.

Zakończenie
Przygotowanie dziecka do życia w środowisku społecznym należy do obowiązków rodziny. Dzięki zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, poszanowaniu jego autonomii i odrębności możliwy jest rozwój jego dojrzałej osobowości,
bez której nie można uznać pełnego wymiaru zdrowia psychicznego. Przekazywanie dziecku wartości i kodów kulturowych umożliwia mu identyﬁkację z określoną
grupą etniczną, a integracja z innymi osobami daje poczucie tożsamości. Młode
pokolenie wymaga też przekazu treści i doświadczeń w zakresie zrozumienia odrębności kulturowych przedstawicieli społeczności lokalnych. Młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni przez rodzinę i szkołę w zasoby osobiste, chroniące przed
izolacją, wykluczeniem i marginalizacją społeczną wszystkich środowisk tworzących społeczność lokalną. Przedstawiony w opracowaniu krótki zarys programu
edukacji Ku tożsamości międzykulturowej może stanowić wzór do opracowania
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obowiązujących standardów dla promocji oddziaływań wychowawczych przygotowujących dzieci już w okresie wczesnoszkolnym do pokojowej koegzystencji
w wielokulturowości. Współuczestnikami programów szkolnych powinny być rodziny i środowiska społeczne mające za zadanie przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego funkcjonowania w nowych realiach życia publicznego, w obliczu coraz bardziej nasilonych ruchów migracyjnych i uchodźstwa z powodów
ekonomicznych i politycznych, powodujących tworzenie barier utrudniających
pokojową koegzystencję osób żyjących w jednej przestrzeni społecznej. Człowiek
najbardziej obawia się tego, co nieznane, i popełnia wiele błędów, broniąc się przez
ucieczkę lub atak, dlatego poznanie „Innego” zapobiega lękowi, który jest często
„punktem zapalnym” konﬂiktu.
Słowa kluczowe: zdrowie, rodzina, tożsamość, wielokulturowość.

Abstract
One of the basic duties of a family is to prepare a child for life in a social environment.
By providing their child with a sense of security, and respecting his/her autonomy and
identity, parents support growth of their child’s mature personality which is a necessary
pre-condition for mental health. By passing down cultural values and codes, a family helps
the child to understand their afﬁliation to an ethnic group. A sense of identity determines
an individual’s ability to integrate with others, consequently protecting the person against
social exclusion and marginalization within a multicultural society. The sense of identity
should be accompanied with appreciation for cultural distinctiveness of various members
of local communities which is a necessary precondition for peaceful co-existence of people
representing various cultures in social space shared by them.
Keywords: health, family, identity, multiculturalism.
Резюме
Одной из основных обязанностей семьи является подготовка ребенка к жизни в общественной среде. Родители, давая ребенку ощущение безопасности, уважая его автономность и индивидуальность, поддерживают развитие его зрелой личности, которая
является необходимым условием психического здоровья. Семья, передавая ребенку
ценности и культурные коды, помогает ему понять свою принадлежность к определенной этнической группе. Ощущение идентичности обеспечивает индивидууму интеграцию с другими людьми, что предотвращает изоляцию, а благодаря этому защищает ее
от исключения и социальной маргинализации в поликультурном обществе. Ощущение
идентичности должно сопровождать понимание культурных отличий людей, образующих местные сообщества, что является необходимым условием мирного сосуществования представителей разных культур в едином общественном пространстве.
Ключевые слова: здоровье, семья, идентичность, поликультурность.
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Przemoc psychiczna
w środowisku rodziny –
od zawładnięcia po nękanie

Wprowadzenie
W dążeniach do rozwoju harmonijnych relacji w społeczeństwie obywatelskim, w którym członkowie rozumieją wartość ludzkiego życia, naturalne staje
się propagowanie i podejmowanie działań sprzeciwiających się agresji i przemocy.
Kluczowe znaczenie w realizacji tych celów ma środowisko rodzinne, w którym
człowiek dorasta, kształtuje swoje poglądy, jak również przyswaja wzorce budowanych relacji społecznych. Z tych powodów istotne jest pogłębianie dalszych
badań nad zjawiskiem występowania przemocy w rodzinie, w tym poszukiwanie
lepszych dróg do jej przeciwdziałania.
W niniejszym opracowaniu przedstawiam m.in. skutki życia i dorastania dzieci
w dysfunkcyjnym środowisku rodzinnym, w postaci trudności w nabywaniu kompetencji społecznych podopiecznych, prowadzących do ograniczeń w postaci gorszego przystosowania do życia społecznego1.
Czerpiąc z dotąd pozyskanych materiałów badawczych (w ramach działalności
Zakładu Antropologii, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora), ale
przede wszystkim z wyników analiz źródeł zamieszczanych w Internecie (relacji
osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinach), istotna staje się próba
odpowiedzi na pytanie, czy wystarczająco rozpoznajemy już zróżnicowane konteksty występowania przemocy psychicznej w rodzinie.
Nadmienię jednocześnie, że studia nad występowaniem zjawiska przemocy
m.in. w rodzinie napotykają na liczne trudności badawcze związane z problemem
1
Zob.: I. Obuchowska Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej, w: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, red. M. Binczycka-Anholcer, Warszawa–Poznań 2001, s. 45–59;
J. Pielkowa, Wpływ warunków życia w rodzinie na agresywne zachowania dzieci, w: Problemy opiekuńczo-wychowawcze, Łódź 1997, 3, s. 13–16 i in.
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pozyskania bezpośrednich i nieanonimowych źródeł. Istnieje zdecydowana niechęć
rozmówców do jawnego przekazywania świadectw związanych z przeżytą w rodzinach traumą. W rezultacie można stwierdzić, że przemoc występująca w rodzinie
należy do tematów obarczonych społeczno-kulturowym tabu. Przy czym ważnymi
powodami nieujawniania informacji może być przekonanie o potrzebie ochrony
integralności rodziny2, obawa przed konsekwencjami spodziewanymi od osób
biorących w niej udział, przy jednoczesnym podporządkowaniu się nieformalnym
nakazom kulturowym, w tym stereotypowemu przekonaniu, według którego problemy rodziny należą do jej prywatnej sfery. Upublicznienie dysfunkcji wiąże się
z obniżeniem wizerunku członków rodziny w przestrzeni społecznej (niekiedy
wręcz załamaniem jej społecznego wizerunku). W istocie często problemy takich
rodzin są przed otoczeniem społecznym ukrywane, a skala oceny występowania
przemocy w rodzinach jest wciąż trudna do oszacowania.
W hipotezie badawczej zakładam, że rozpoznawanie przyczyn i kontekstów
występowania „zachowań przemocowych” może mieć istotny wpływ na skuteczniejsze opracowanie programów pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak też powinno przyczynić się do działań mających znaczenie
w proﬁlaktyce prospołecznej. Obok nich ważne jest udoskonalanie programów korekcyjnych przygotowywanych dla sprawców przemocy3.
Przemoc psychiczna obserwowana w środowisku rodziny może wiązać się
z „nękaniem”, „znęcaniem się” wymierzonym w członka rodziny. Innym razem
może korespondować z taką kategorią przemocy psychicznej, którą można określić mianem „zawładnięcia”, manifestującego się ograniczaniem prawa do autonomii, m.in. dorastającego dziecka w rodzinie.
Do przemocy w rodzinie może dojść w wyniku zaburzonych relacji przywiązania członków rodziny do dziecka, a w tym kontekście może ona powstawać nawet
w konsekwencji postępującej nadopiekuńczości rodzica. Z drugiej strony zawładnięcie może wynikać z przyczyn odmienności wzorców kulturowych i praw zwyczajowych wpisanych w kanon kulturowy danych wspólnot.
Choć rozważania te głównie wywodzą się z perspektywy antropologii społeczno- kulturowej, to odnoszą się one także do dorobku zróżnicowanych dyscyplin
nauk, koncepcji oraz perspektyw naświetlających poruszaną tematykę.

Znacznie wiedzy przyswajanej przez dziecko w rodzinie
i jej recepcja w kolejnych generacjach
Rodzina może być traktowana jako system (według teorii systemów rodzinnych), w którym sieć zależności istnieje między wszystkimi członkami rodziny.
Według tej koncepcji każdy podmiot systemu rodzinnego ma pewien poziom au2
Cyt. za: A. Pilszyk, Obraz psychologiczny sprawcy przemocy w rodzinie, „Psychiatria Polska”
2007, t. 41(6), s. 829.
3
Przykładowo, programy opracowywane przez Katarzynę Wiśniewską w ramach działalności
ZOW Piastów.
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Nękanie/znęcanie – w kontekstach występowania
przemocy psychicznej w rodzinie
Wyróżniono kilka form przemocy występujących w rodzinie, takich jak
przemoc: psychiczna, ﬁzyczna, ekonomiczna, seksualna i zaniedbanie, które są
uwzględniane w rozporządzeniach prawnych krajów należących do wspólnoty eu-
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tonomii – niezależności, ale jest też współzależny od innych, wzajemne na siebie
wpływających osób4. W perspektywie badań kognitywistki „wielokrotnie powtarzane wzorce interakcji dzieci z opiekunami zostają zapamiętane w różnych modalnościach pamięci i bezpośrednio kształtują nie tylko to, co dzieci sobie przypominają, ale wpływają także na rozwój procesów reprezentacyjnych”5.
Przyswajana w rodzinie przez dziecko wiedza może odgrywać istotną rolę zarówno w sposobach rozumienia i kategoryzowania obserwowanych i doświadczanych
zjawisk, jak i może mieć wpływ na jakość kształtowanych relacji – także w dorosłym życiu człowieka. Zaburzone wzorce relacji społecznych istniejące w rodzinie
dysfunkcjonalnej mogą być replikowane w kolejnych generacjach (w teorii edukacji społecznej występowanie międzygeneracyjnych cykli przemocy – badania m.in.
McCluskeya6). Należy jednocześnie podkreślić, że rodzina dysfunkcjonalna nie ma
ani społecznych, ﬁnansowych, ani też intelektualnych granic i wyznaczników7. Dla
dziecka dorastanie w dysfunkcjonalnym otoczeniu społecznym wiąże się z brakiem
poczucia bezpieczeństwa, niejednokrotnie wskutek doświadczania bądź obserwowania – w przestrzeni tych rodzin – występowania zróżnicowanych form przemocy.
Z drugiej strony, co już podkreślałam w odrębnej publikacji, „człowiek nie jest tylko
biernym odbiorcą, który jedynie odtwarza to, co kulturowo zostało zaprogramowane
w jego umyśle. Dzięki badaniom kognitywistów okazało się (…), że jednostka wykazuje zdolność uczenia się przez całe życie (fenomen neuroplastyczności i neurogenzy mózgu), a wraz ze zdobywanym nowym doświadczeniem i wiedzą może też
zmieniać się jej stosunek do świata”8.

4
S.P. Robbins, P. Chatterjee, E.R. Canda, Contemporary human behavior theory, w: A critical
perspective for social work, 3rd ed., New York 2012, s. 38.
5
Dostrzeżono także, że modele zachowań, emocji, spostrzeżeń, wrażeń i innych procesów są
utrwalane przez doświadczenia, które zachodzą w okresie, kiedy procesy pamięci autobiograﬁcznej
jeszcze nie są dzieciom dostępne; zob.: D.J. Siegel, Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym kim jesteśmy,
tłum. R. Andruszko, Kraków 2009, s. 1–2.
6
Dotyczy to np. mężczyzn, którzy mogą mieć skłonność powielenia agresywnych postaw, wzorując się na swoich ojcach (we własnej rodzinie), jednocześnie stwierdzono, że prawdopodobieństwo
agresji płciowej występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zob.: M.J. McCluskey, Psychoanalysis and domestic violence: Exploring the application of object relations theory in social work ﬁeld
placement, “Clinical Social Work Journal” 2010, Vol. 38, s. 435–442.
7
Zob.: N.J. Napier, Recreating Yourself: Help for Adult Children of Dysfunctional Families,
New York 1990.
8
B. Józefów-Czerwińska, Zabobonem nazwano… O wierzeniach, wartościach i dawnych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza w ich związkach z przeszłością, Milanówek 2017, s. 49.
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ropejskiej9. Przemoc badana jest także w odniesieniu do uogólnionej koncepcji
tzw. przemocy domowej (domestic violence), która w ogólnym zarysie, cytując za
Agnieszką Nowakowską, jest rozumiana jako: „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa
i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody”10.
Za przemoc domową jest odpowiedzialny sprawca przemocy, przy czym najczęściej są to osoby uzależnione od alkoholu, co potwierdzają liczne badania11.
Jednakże przemoc psychiczna może występować nie tylko w rodzinach borykających się z uzależnieniami. Zdarza się, że sprawcami przemocy są osoby, które
w przestrzeni publicznej mają wysoki status społeczny, a przez to w stereotypie ich
rodziny nie są łączone ze środowiskiem obarczonym dysfunkcjami.
Przemoc w takich rodzinach może być wynikiem podążania drogą negatywnych
wzorców relacji obowiązujących w silnie zhierarchizowanych rolach przypisanych
i odgrywanych przez poszczególnych członków rodziny. Obok tych uwarunkowań
istotne mogą być indywidualne cechy charakterologiczne sprawcy, który sprawuje
nad innymi kontrolę i władzę opartą na dominacji i przemocy12.
W takich rodzinach zdarza się, że osiągnięcia dzieci będących oﬁarą przemocy,
są umniejszane (nie tylko przez sprawcę przemocy, ale także przez innych członków rodziny z nim współpracujących), wyśmiewane bądź ignorowane. Dzieci
spotykają się także z częstą krytyką, brakiem emocjonalnego wsparcia czy ogól9

Przykładowo, podstawą prawną w Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493). Według jej zapisów,
przemocą w rodzinie jest zarówno jednorazowe, jak i powtarzające się celowe działanie lub zachęcanie do przemocy, naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub
gospodarujące), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu ﬁzycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą. Nowelizacje do ustawy wciąż są wprowadzane, co w dalszej części diagnozy
odniosę m.in. do regulacji z 2016 r. dotyczącej cyberprzemocy.
10
A. Nowakowska, Dziecko – oﬁara domowej przemocy, w: Patologie naszych czasów, red.
A. Drążek, E. Drążek, Białystok 2007, s. 22.
11
W 2002 r. opublikowano wyniki badań opracowane w Biurze Służby Prewencyjnej Komendy
Głównej Policji pt. Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich (Warszawa 2002), w którym podkreślono, że ponad 80% wszystkich sprawców
przemocy działało pod wpływem alkoholu. Badania Nikodemskiej wykazały, że w okresie intensywnego spożywania alkoholu aż 70% badanych przyznawało się do stosowania przemocy psychicznej
wymierzonej w członków rodziny. S. Nikodemska, Przemoc wobec bliskich u pacjentów lecznictwa
odwykowego, „Świat Problemów” 2001, nr 1(96), s. 29–30.
12
Konsekwencje, jak i charakter tych działań opiekunów wymierzonych w podopiecznych często przypominają praktyki mobbingowe, które jeśli potraktujemy w kategoriach negatywnych wzorców wpływu społecznego, wówczas dostrzeżemy, że nie ograniczają się one tylko do środowiska
pracy czy placówek oświaty, ale także mogą zaistnieć między członkami rodzin. B. Józefów-Czerwińska, Mobbing i praktyki mobbingowe w środowisku oświaty, w: Człowiek – Edukacja – Społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy, red. M. Godlewska-Tośka, M.F. Szymańska, Pułtusk
2017, s. 87–112.
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13

Zob.: B. i R. Justice, The Abusing Family, New York 1990; D. Neuharth, If You Had Controlling
Parents: How to Make Peace with Your Past and Take Your Place in the World, New York 1999.
14
Anonimowy wpis zamieszczony na forum psychiatria.pl, http://www.psychiatria.pl/forum/toksyczna-matka/watek/554787/6.html [dostęp: 12.10.2017].
15
„Myślałam przede wszystkim o tym, co będzie po ślubie. A wtedy ogarniał mnie jeszcze większy strach, bo wiem jakby wyglądało moje życie. Tylko nie umiem sobie pomóc z natrętnymi myślami, które tak atakują i dziurawią moją duszę, że czasem sama nie wierzę, że człowiek może tak się
zmienić (…). Chcę żyć chcę być szczęśliwą a jeszcze bardziej chcę umieć zapomnieć”, Anonimowy
wpis: Załamana, zamieszczony jako komentarz do artykułu M. Pasterski, Jak poradzić sobie z przeszłością, http://michalpasterski.pl/2010/07/jak-poradzić-sobie-z-przeszłością [dostęp: 6.07.2017].
16
W świetle badań Daniela Siegela „Organizując «Ja» w kontekście przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości integrujący umysł tworzy poczucie spójności i ciągłości. W różnych formach dysfunkcji
umysłowej integracja może być upośledzona, co może prowadzić do poczucia zablokowania i chaosu… (gdzie) wzorce relacji mogą prowadzić do dużej rozbieżności między naszym adaptacyjnym,
publicznym Ja, a naszym wewnętrznym, prywatnym Ja. Modele przywiązania, które są odbiciem
wczesnych doświadczeń poprzedzających pojawienie się pamięci jawnej, oddziałują na emocje i ich
regulację, elastyczność reakcji, świadomość, samowiedzę, narrację oraz otwartość na interpersonalną
intymność i dążenie do tej intymności” – D.J. Siegel, Rozwój umysłu…, s. 7–8, 267.
17
„Czasem mam wrażenie, że życie z moimi rodzicami odcisnęło na mnie piętno, które zawsze będę odczuwać”, Wpis anonimowy: Gość, zamieszczony na forum: psychiatria.pl, http://www.
psychiatria.pl/forum/nie-chce-mi-sie-juz-wracac-do-domu/watek/999659/2.html#p1000712 [dostęp:
12.04.2015].
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ną deprywacją ich potrzeb. Żyją w przeświadczeniu, że z jakichś względów nie
spełniają one oczekiwań rodziny, co skazuje je na życie w poczuciu winy i rozczarowań przynoszonych dorosłym13. Obrazują to anonimowe relacje zamieszczane
na forach internetowych, jak np.: „Miałam takiego ojca. Szanowany, dobra praca,
a kiedy okazało się, że nie jestem jego wymarzonym ideałem zaczął mnie niszczyć
jako człowieka. Kiedy miałam same piątki w indeksie to zrobił mi awanturę, że
bazgrolę jak kura pazurem i nikt tego nie odczyta, więc indeks mogę sobie wrzucić. Wiem, że robił to celowo. Nienawidził mnie (…). Nie ma gorszego bólu niż
świadomość dla dziecka, że nikt go nie chce ani nie kocha. Tego nie zapomnę do
końca życia. I nie życzę nikomu”14.
W efekcie wieloletniego stresu, poddawania silnej presji, dzieci dorastające
w takich rodzinach miały obniżoną samoocenę, obok innych problemów będących konsekwencją przeżytej traumy. Nierzadko pojawiał się lęk przed założeniem własnej rodziny15 lub obawa przed recepcją negatywnych wzorców relacji
podążających drogą tych, które zostały zabsorbowane w dzieciństwie. Ten problem w badaniach kognitywistki jest związany z koncepcją integracji i spójności
umysłowej – czy braku spójnego poczucia Ja – w wyniku wcześniejszych doświadczeń16. W opowieściach oﬁar przemocy u „dorosłych dzieci” pojawiają się
nawet stwierdzenia, że piętno wyniesione z rodzinnego domu noszone jest przez
całe życie17.
Jak wynika z badań Anny Pilszyk, „zdarzają się wśród oﬁar przemocy tacy,
którzy doświadczając na co dzień upokorzenia, zniewolenia i przemocy ﬁzycznej,
sami stają się sprawcami. U osób, które z pozycji udręczonej oﬁary, pod wpływem
silnych emocji, dokonują przestępstwa, coraz powszechniej stwierdza się zespół
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stresu pourazowego (PTSD) lub ostrą reakcję na stres (ASD)”18. W wielu relacjach
podkreślano znaczenie autokontroli, „pracy nad sobą”– tak, aby nie powielać
negatywnych wzorców relacji (przyswojonych w dzieciństwie), we własnych
rodzinach: „Mam 51 lat, dwie dorosłe córki i wspierającego męża. Jestem córką toksycznych rodziców. Świadomość relacji, w jakich dorastałam, pojawiła się po ukończeniu studiów i gdy założyłam własną rodzinę. Niepokojącą
prawdę odnalazłam w słowach S. Forward: «Toksyczny system rodziny jest jak
łańcuch pojazdów w karambolu na autostradzie – produkuje jedną spaczoną
generację za drugą». Zaczęła się trudna praca nad samą sobą. Trwa ona nieustannie. Jestem przekonana, że moim toksycznym rodzicom «zawdzięczam»
świadomość, jak nie postępować w stosunku do moich dzieci, aby czuły się
ranione. Bardzo się starałam i czynię to nadal. Nie jest to łatwe. Kiedyś usłyszałam z ust moich dzieci: «Mamuś, ty jesteś inna niż babcia». Chyba coś mi
się jednak udało”19.
Wedle Sewella, zjawisko to wiąże się z „pojęciem struktury, [która – B.J.-C.]
rzeczywiście opisuje, jakkolwiek skomplikowanie, coś bardzo ważnego w naturze
relacji społecznych: tendencję do odtwarzania wzorów tych relacji, nawet wtedy,
gdy aktorzy w nie zaangażowani są nieświadomi tych wzorów lub nie pragną ich
reprodukcji”20. W świetle współczesnych badań stwierdzono, że u tych jednostek,
które „we wczesnych etapach swojego życia doświadczyły poważnych strat [w sferze rodzinnej], w swym dalszym, dorosłym życiu są też znacznie bardziej podatne
na negatywny wpływ niesprzyjającego środowiska społecznego. Takie jednostki
mogą mieć trudności w pokonywaniu porażek, które są szczególnie silnie”21 przeżywane, ale i trudno im odczuwać pełnię zadowolenia z odnoszonych przez siebie
sukcesów22.
Występuje także trudność osiągania satysfakcji ze swych związków rodzinnych.
Oﬁary przemocy bądź te jednostki, które w domach współprzeżywały ją wraz z innymi, mogą w końcu doświadczać silnych napięć, spadków nastroju23, prowadząc

18

Cyt. Za: A. Pilszyk, Obraz psychologiczny sprawcy…, s. 828–829.
Wpis anonimowy, zamieszczony na forum internetowym: kobietapo30.pl, https://kobietapo30.
pl/toksyczna-matka/ [dostęp: 11.09.2017].
20
W. Sewell, A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation, „American Journal
of Sociology” 1992, Vol. 98, s. 3; D.J. Siegel, Rozwój umysłu…, s. 5; B. Józefów-Czerwińska, Możliwe działania w sferze proﬁlaktyki prospołecznej. Rozpoznanie mechanizmu deprywacji społecznej (MRWD), w: Diagnozowanie problemów społecznych na przykładzie powiatu pułtuskiego, red.
A. Kurzynowski, K. Stępniak, Pułtusk 2015, s. 298.
21
R. Janoff-Bulman, Shattered assumptions, New York 1992.
22
Tamże, s. 92.
23
„Urazy z dzieciństwa nie znikają. Może przez to powinniśmy być silniejsze? Ostatnio staram
się podchodzić do mojej sytuacji, jako coś, co ma umocnić mnie w dalszym życiu, ale to nie zawsze
takie proste szczególnie, gdy dopada mnie ogromny dołek, z którego nie potraﬁę się już wydostać. Na
szczęście wszystko można zakryć uśmiechem”, anonimowy wpis: Gość, zamieszczony na forum internetowym: psychiatria.pl, http://www.psychiatria.pl/forum/nie-chce-mi-sie-juz-wracac-do-domu/
watek/999659/2.html#p1000712 [dostęp: 12.04.2015].
19
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Nadopiekuńczość a „zawładnięcie”
Do zjawiska występowania przemocy w rodzinie mogą przyczynić się takie
zachowania i postawy opiekunów, które cechują się nadmierną nadopiekuńczością,
a te mogą skutkować, w przypadku zaburzonych relacji w rodzinie, emocjonalnym
„zawładnięciem” dziecka. W tym kontekście „zawładnięcie” jest formą przemocy
psychicznej, najczęściej występującą na poziomie zaburzonych relacji opiekuna
z dzieckiem. Dziecko dorasta w poczuciu braku samodzielności, w świadomości
ciągłego uzależnienia od opiekuna – nawet w okresie dorosłości.
Nadopiekuńczość prowadząca do „zawładnięcia” charakteryzuje się wpajaniem
dziecku przekonania, że nie jest w stanie nic w życiu samodzielnie osiągnąć, żyć
bez pomocy opiekunów. Dzieci takie są wyręczane przez opiekuna we wszystkich
samodzielnych aktywnościach, a w opiniach nauczycieli skutkuje to m.in. zaburzeniami rozwoju ich małej motoryki26.
Niekiedy „dorosłe dzieci” doświadczające nadopiekuńczości i zawładnięcia nie
potraﬁą opuścić swego rodzinnego domu, żyjąc w przekonaniu, że są skazane na
porażkę. Przez codzienne wmawianie im, że nie są w stanie żyć samodzielnie,
osiągnąć sukcesu, sprostać obowiązkom, mieć własną rodzinę – doświadczają po-

24

„Swój związek już prawie zniszczyłam. Mój chłopak ma dość tego, jaka jestem. A jestem
ciągle smutna i niezadowolona z życia, nie umiem się cieszyć, nic nie sprawia mi radości, nic mnie nie
interesuje. Za to wszystko mnie denerwuje. Ciągle czuję się zmęczona, każde choróbsko mnie łapie.
Denerwują mnie ludzie. Staram się ich unikać jak tylko mogę. Ze znajomymi też przestałam utrzymywać kontakt (...). Czuję, że do niczego się nie nadaję. Jak widzę ciekawą ofertę pracy ostatecznie nie odpowiadam, bo uważam, że się nie sprawdzę, nie umiem niczego i zrobię z siebie kretynkę na rozmowie.
Łapię się tymczasowych prac, których nienawidzę, bo moja niska samoocena nie pozwala mi aplikować
wyżej. Jestem nudna i wiecznie rozdrażniona. Nie umiem normalnie rozmawiać ani rozwiązywać problemów. Wszystko załatwiam krzykiem. Jak patrzę w lustro widzę bardzo smutną i zgorzkniała osobę.
Nie umiem tego sama zmienić. Wiem, że pomoc psychologa będzie niezbędna. Coraz częściej wolny
czas spędzam płacząc w pokoju. Czasem mam ochotę zasnąć i już nigdy się nie obudzić. Najgorsza jest
świadomość, że postępuję głupio, że sama ze sobą się męczę, nie mówiąc już o innych”, Anonimowy
wpis: Gość, zamieszczony na forum internetowym: psychiatria.pl, http://www.psychiatria.pl/forum/nieumiem-cieszyc-sie-zyciem/watek/475575/3.html [dostęp: 14.04.2015].
25
Dane udostępnione na stronie internetowej National Institute of Health and Clinical Excellence, zakładka: Borderline personality disorder, http://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/
guidance-borderline-personality-disorder-pdf [dostęp: 12.09.2017]; A.E. Fruzzetti, A.R. Fruzzetti,
Borderline personality disorder, w: Treating difﬁcult couples: Helping clients with coexisting mental
and relationship disorders, red. D.K. Snyder, M.A. Whisman, New York 2003, s. 235–260.
26
Powtarzające się wskazania nauczycieli ze szkół podstawowych z woj. mazowieckiego rejestrowane w trakcie badań jakościowych, przeprowadzonych przez autorkę w ramach działalności
Zakładu Antropologii, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, 2016 r.
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nawet do depresji, ale i innych chorób o podłożu psychosomatycznym24. Niekiedy
też mogą się pojawiać zaburzenia osobowości, które są określane terminem Borderline
(BPD). Osoby z BPD mają trudności w budowaniu harmonijnych relacji z innymi ludźmi, zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym – w tym także – zawodowym25.
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czucia bezsilności27, ale i postępującego uzależnienia od opiekunów. Niejednokrotnie też w dorosłym życiu są one stygmatyzowane piętnem „nieudacznika”,
jednocześnie żyjąc w poczuciu krytyki i ingerencji ze strony opiekuna. W anonimowych relacjach zamieszczanych na forach internetowych pojawiają się przykładowo następujące wpisy obrazujące doświadczenia związane z tą kategorią
przemocy: „Mój ojciec był i jest nadal nadopiekuńczy, nigdy nie pozwalał mojej
matce się mną zajmować tak jak ona chciała i uważała, to on mnie karmił, dawał
mi pić, wszystko on decydował, jak byłam malutka to wszystko czym mnie karmił
to przygrzewał nawet wędlinę na kanapce, różne soczki, żebym tylko nie zachorowała, jak był okres zimowy to nigdy nie pozwalał wychodzić na spacery, jako mała
dziewczynka dopóki nie zaczęłam chodzić do przedszkola nie wychodziłam w zimie na dwór bo panicznie bał się że będę od razu chora teraz przeniósł to na moje
własne dziecko. Wtrąca się jak mam swoje dziecko karmić, jak go i w co ubrać nie
pozwala go wynieść na zewnątrz na spacer, bo jest zimno na dworze i że będzie
chory a jak ja zrobię po swojemu to od razu jest taka awantura, wyzwiska, jaką ja
złą matką jestem, że tak o dziecko nie dbam, jak synek pójdzie do moich rodziców
do pokoju to dają mu jedzenie a głównie to ojciec bo mojej matce nie pozwoli nic
dać mojemu synkowi bo twierdzi że tylko on najlepiej go karmi a ona by go zatruła
i jak mu zrobi kanapkę to znów podgrzewa wędlinę, owoce po prostu wszystko,
narzuca mi jaką mam zupę własnemu dziecku ugotować tak jak dzisiaj powiedział
że mam mu ugotować pomidorówkę, mój mąż mi chce bardzo pomóc ale to jest
takie ciężkie zrobić coś po swojemu, on mi tak zepsuł psychikę że już nie potraﬁę
odnaleźć się w życiu choć próbuję walczę każdego dnia od nowa”28.
„Mi to już jest obojętne. Mam toksycznych rodziców... nadopiekuńcza mama
i ojciec nieczuły. Mam 23 lat. Całymi dniami spędzam przed komputerem, komputer mnie wychował”29.
27
„Ojciec mi zmarnował moją całą psychikę, zrobił ze mnie życiowego nieudacznika i jeszcze mi
mówi, że sam z siebie takiego zrobiłem (…). Do szkoły mnie rodzice odprowadzali, jak miałem jeszcze
10–11 lat, cała szkoła się ze mnie śmiała. Matka ze mną spała, jak miałem 10–11 lat, kąpała mnie, jak
już miałem włosy między nogami. Ojciec zawsze na mnie krzyczał, zwracał mi uwagę przy obcych
ludziach, mówił do mnie „ty szczeniaku” itp. I tak było zawsze, od kiedy tylko pamiętam. Ojciec, jak
dostał zawału, już byłem starszy, to powiedział, że to moja wina, bo go zdenerwowałem. Matka zachorowała na raka płuc i wylądowała w szpitalu, to też była moja wina i jak chciałem ją odwiedzić, to
ojciec mi powiedział «nie wiem czy matka, po tym wszystkim chce ciebie w ogóle widzieć». Więc do
szpitala nie pojechałem i matki nie odwiedziłem, potem jak matka z niego wyszła, to ojciec przy niej
«nawet matki nie odwiedziłeś» (…). to oni takiego ze mnie zrobili, od małego dziecka się o to starali,
jak tylko mogli, no i teraz mają kalekę. Siedzę sam w domu, nie mam życia towarzyskiego, osobistego, w każdej chwili rodzice mogą zrobić nalot, nawet teraz, jąkam się, nie wychodzę z domu, oprócz
czasem do sklepu, na pocztę, do kościoła, czy do pracy. A tak to siedzę w czterech ścianach. Mam silną
depresję, mam przewidzenia w nocy, śpię przy świetle, boję się ciemności, mam próby samobójcze za
sobą, ciągle myślę o śmierci, nienawidzę samego siebie i całego życia”, Anonimowy wpis, zamieszczony na forum: psychiatria.pl,http://www.psychiatria.pl/forum/toksyczni-rodzice-prosze-o-pomoc-wznalezieniu-specjalisty/watek/72566/3.html [dostęp: 10.05.2015].
28
Anonimowy wpis zamieszczony na forum internetowym: kafeteria.pl, https://f.kafeteria.pl/temat/f1/dorosle-dzieci-toksycznych-rodzicow-p_5458133 [dostęp 12.10.2017].
29
Anonimowy wpis zamieszczony na forum internetowym: psychiatria.pl, http://www.psychia-
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„W moim przypadku chodzi o matkę. Kontrola, czepianie się, nadopiekuńczość, nienawiść do mojego ojca na rzecz nadczułości do mnie i do rodzeństwa.
w domu nie mogę np. używać niczego, czego ona nie używa, nie je itd. wszystko,
co robię jest źle, nie tak jeśli nie jest pod jej dyktando. Nadmierne zainteresowanie
moim zdrowiem – nie mogę nawet zakaszleć (tak samo rodzeństwo), bo od razu
leci i robi aferę. (…) o kwestii wychodzenia z domu i kontroli powrotów nawet
nie napiszę, bo mi wstyd. Mam 23 lata. Nie muszę z nimi mieszkać, wynajmuję
gdzie indziej, ale mam problemy psychiczne i bardzo trudny okres, a jestem osobą
samotną, więc nic innego mi nie zostaje”30.
W świetle analiz relacji związanych z tą kategorią przemocy, jak i z obserwacji
nauczycieli dotyczących przewrażliwionych opiekunów stwierdzano, że cechuje
ich wręcz „paniczny strach o dziecko”31, dążenie za wszelką cenę, aby uchronić je
przed porażkami, krytyką itp.
Niekiedy też przemoc emocjonalna wymierzona w dziecko mogła rozwijać się
w wyniku konﬂiktów istniejących między opiekunami, którzy rywalizując o dziecko, dopuszczają się manipulacji – zwłaszcza w sytuacji rozpadu rodziny. Jednocześnie, co podkreśliła Alicja Czerederecka, „większość rodziców związanych
uczuciowo z dziećmi przyczynia się do zaburzeń w ich rozwoju nieświadomie lub
nie w pełni świadomie. Podłożem błędnych decyzji i działań wychowawczych jest
zwykle zniekształcona ocena sytuacji, której źródeł należy prawdopodobnie poszukiwać w (…) urazie narcystycznym32, wywołanym kryzysem związku z partnerem, przeżywaniem silnej złości i poczucia krzywdy i przypisywaniem własnych
przeżyć i uczuć dziecku (stawianiem znaku równości między własną krzywdą
a krzywdą dziecka)”33.
W tym kontekście warto wspomnieć o badaniach Marie-FranceHirigoyern, która dowodziła, że dzieci angażowane w konﬂikty opiekunów doświadczają manipulacji i tzw. molestowania moralnego. Dominujący rodzic wskutek manipulacji
dąży wówczas do pozytywnego ukształtowania własnego wizerunku, jednocześnie
często podważając autorytet drugiego rodzica. Dziecko poddawane manipulacji
tria.pl/forum/toksyczna-matka/watek/554787/2.html [dostęp: 7.09.2017].
30
Anonimowy wpis zamieszczony na forum internetowym: kafeteria.pl, https://f.kafeteria.pl/temat/f1/dorosle-dzieci-toksycznych-rodzicow-p_5458133 [dostęp: 12.10.2017].
31
Wskazania nauczycieli ze szkół podstawowych z północnego Mazowsza (badania Zakładu
Antropologii AH – relacje zadokumentowane przy okazji realizacji projektu Mobbing i praktyki mobbingowe w środowisku oświaty – 2016 r.).
32
W odwołaniu do obieranych strategii opiekunów w kontekście tzw. molestowania moralnego,
które zdeﬁniowała Mari Hirigoyern. W koncepcji tej badaczki „molestowaniem moralnym można
nazywać wszelkie powtarzalne zachowania, które mają charakter nadużycia przez obraźliwe słowa, gesty, czyny postawy itp. Praktyki te prowadzą do naruszenia poczucia godności człowieka, ale
i mają wpływ na poczucie integralności psychicznej lub ﬁzycznej jednostki, a jednocześnie stanowią one zagrożenie dla jej przyszłości”, M.F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, tłum. M. Żerańska,
Poznań 2003; M.F. Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym,
Poznań 2002.
33
A. Czerederecka, Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece,
Kraków 2007, s. 8.
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ma postępować zgodnie z wolą rodzica narzucającego, ograniczając dziecku samodzielność w podejmowaniu własnych ocen oraz decyzji. W procesie „zawładnięcia”, co podkreśliła Hirigoyern, „stosowane są: komunikaty pośrednie (uniki,
niedomówienia, sugestie i aluzje), paradoksalne (wzbudzanie wątpliwości), deformacje języka przekazu, szyderstwo, drwina i pogarda, dyskwaliﬁkacja, tworzenie koalicji. Wśród wykorzystywanych strategii oddziaływania ważną rolę pełnią:
narzucanie swojej władzy, szantaż, zawoalowane groźby i zastraszanie. W konsekwencji prowadzi to do destabilizacji „oﬁary”, utraty jej wiary w siebie i uzależnienia psychicznego, a co za tym idzie: „neutralizacji” własnych pragnień i potrzeb,
uniemożliwienia samodzielnych działań oraz zniszczenia indywidualności”34.
Wraz z dojrzewaniem dziecka nieakceptowane jest jego dążenie do własnych
osądów i wyborów, jak też często prób uzyskania większej autonomii, w tym też
wejście w okres dorosłości, co może skutkować u takich opiekunów wzrostem
zachowań zaborczych (rosnących wraz z poczuciem zmniejszającej się roli opiekuna)35. W relacjach odkrywamy też świadectwa tzw. emocjonalnych szantaży,
wpędzanie w poczucie winy; wywieranie zróżnicowanych form nacisków i manipulacji prowadzących do zwiększania kontroli nad „dzieckiem” i ingerencji w jego
dorosłe życie36.
Przyczyny nadopiekuńczości mogącej skutkować emocjonalnym zawładnięciem dziecka są zdecydowanie bardziej złożone, niż obecnie zasygnalizowane,
i zjawiska te wymagają dalszych pogłębionych badań. Niemniej już na tym eta34
W odniesieniu do koncepcji „molestowania moralnego” M.F. Hirigoyerna – cyt. za: A. Czerederecka, Manipulowanie dzieckiem…, s. 9.
35
„Moja matka panicznie boi się utraty mnie, robi więc wszystko, by mnie nie stracić. Zawsze
była nadopiekuńcza i wyręczała mnie w wielu rzeczach. Później, gdy dorosłam nagle zaczęła ode
mnie wymagać zrób to czy tamto bo mnie nie ma nie dam rady tego zrobić. I co? I okazało się, że
sobie nie radzę z wieloma rzeczami, bo nikt mnie tego nie nauczył. Zaczęło się, więc czepianie i robienie ze mnie niepełnosprawnego dziecka. Wmawianie mi, że nie dam rady lepiej jak ona to zrobi.
W związku z tym ustawia mi życie. Szuka dla mnie pracy, szkoły itd. Doprowadziła swym zachowaniem do tego, że każda decyzja, jaką podejmuję jest w oparciu o matkę. A więc robię przed nią
wszystko to co ona chcę. Dzisiaj mam 23 lata. Kończę studia takie, jakie zaakceptowała moja mama.
Pracy nie mam, bo studia najpierw muszę skończyć. Znajomych nie mam, bo wszyscy mają mnie za
wariatkę. Kiedy chcę wyjść z domu to zawszę muszę zdać całą relacje, dokąd idę, kiedy wrócę no
i po powrocie powiedzieć, co robiłam. Niby pozwala mi wychodzić, ale to wszystko to gra. Kiedyś
wydzwaniała do mnie po 20 razy, bo martwi się. Teraz nie robi już tego. Teraz ma nową strategię. Nie
odzywa się wcale. Ale jak tylko nie wrócę do domu przed 21.00 to zaraz akcja. Telefony do mnie po
znajomych jak ma numery do nich, telefony na policję, bo mogłam zaginąć. Jak już wrócę do domu to
zastaję matkę często leżącą i umęczoną, bo zamiast poczekać na mnie musiała ogarnąć sama wszystko w naszym wielkim domu i dookoła niego. Nie ma siły wstać. W ten sposób pojawiają się wyrzuty
sumienia. Często udaje chorą żebym tylko została z nią w domu. Kiedy się buntuję to twierdzi, że to
ja mam problem nie ona. Nie przyjmuje nic do wiadomości. A ja nie umiem się z tego uwolnić. Ciągle
mam obawy, że jak to zrobię to ona coś sobie zrobi, że nie zniesie straty i np. Popełni samobójstwo.
Boję się zwłaszcza, że jest po. Nie wiem co robić. Nawet, jeśli jestem świadoma tego co dzieję się
to nie umiem odciąć tej pępowiny. Jak żyć pomimo wyrzutów?”, Anonimowy wpis zamieszczony na
forum internetowym: kobietapo30.pl, https://kobietapo30.pl/toksyczna-matka/ [dostęp: 7.10.2017].
36
M.F. Hirigoyern, Molestowanie moralne…, s. 20.
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„Zawładnięcie” a odmienności kanonów społeczno-kulturowych
„Zawładnięcie” może zamanifestować się na tle dostrzegalnych różnic społeczno-kulturowych. „Z perspektywy społecznej widoczne są czynniki związane z obyczajami i postawami społecznymi, które mogą sprzyjać przemocy lub ją
usprawiedliwiać, a z drugiej strony – w przeciwstawianiu się przemocy – mogą
organizować siły, które będą wywierać wpływ na stan spraw społecznych”38.
W tym kontekście należy podkreślić, że w każdym społeczeństwie istnieje określony zestaw norm i oczekiwań, które mają wpływ na jednostki należące do danych grup społecznych. Dotyczy to także nadawanych im, zgodnie z ich wiekiem
i płcią, ról społecznych. We wspólnotach patriarchalnych, związanych z tradycją,
w których relacje i role pełnione przez członków rodziny są silnie zhierarchizowane, zawładnięcie może dotknąć adolescentów zobowiązanych przez opiekunów do
zawarcia małżeństw – nawet przed uzyskaniem okresu pełnoletności. Zawładnięcie może dotykać zwłaszcza młodych kobiet, uznawanych przez rodziców za gotowych do zamążpójścia. W niektórych społecznościach, przejście granicy dojrzałości biologicznej dziewcząt może korespondować z ryzykiem nie tylko ich skalania,
ale także całej rodziny (w przypadku nieakceptowanych w grupie zdarzeń)39.
Dla społeczności kierujących się nadrzędnym, dla członków wspólnoty, prawem
zwyczajowym, zwłaszcza jeśli nawiązuje ono do przekonań religijnych, zawładnięcie losem np. nastoletnich dziewcząt, uznawanych jako gotowych do zamążpójścia
(a przez to wydawanych za mąż nawet przed okresem pełnoletności, przy braku
możliwości wyboru kandydata na męża), nie jest traktowane w kategoriach przemocy wynikającej z presji uwarunkowań kulturowych, ale może jedynie korespondować, w przekonaniu sprawców przemocy, z konﬂiktem. W tym kontekście warto
przytoczyć poglądy Grzegorza Wrony, który podkreślił, że: „Tradycja związana
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pie można stwierdzić, że istnieje związek między nadopiekuńczością rodziców
a konsekwencjami doświadczonej, z różnych przyczyn, przez rodziców traumy.
Zawładnięcie może także pojawić się w konsekwencji chorób opiekunów (depresji, stanów lękowych itp.) czy uzależnień. Może także być konsekwencją rosnącego strachu o dziecko (a wówczas niemały wpływ na to zjawisko mogą mieć treści
przekazywane w mass mediach – potęgujące przeświadczenia o skali rosnących
zagrożeń)37.

37

Zjawisko to m.in. naświetlił interdyscyplinarny zespół badawczy w międzynarodowym projekcie pt. Fears and Anxieties in the 21 Century – Fear and Anxiety in the 21st Century: The European Context, red. C. Ghita, R. Beshara, Oxford 2015.
38
Cyt. za: A. Pilszyk, Obraz psychologiczny sprawcy…, s. 828; J. Mellibruda, R. Durda, H.D. Sasal, O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry, Warszawa 1998.
39
Jak wynika z badań Joanny Talewicz-Kwiatkówskiej, niekiedy ten problem jest jeszcze obecny
w rodzinach romskich, co wiąże się z przerwaniem procesu edukacji szkolnej dziewcząt. Przykładowo, jeden z informatorów stwierdził, że dziewczynki romskie: „są wcześniej zabierane ze szkoły.
W wieku czternastu lat wychodzą za mąż. Powinny się uczyć”, cyt. za: J. Talewicz-Kwiatkówska,
Wpływ aktywności ﬁnansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, Kraków
2013, s. 180.
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z hierarchicznym modelem rodziny i funkcjonującym w niej podziałem na role
męskie i żeńskie jest oparta na niższości kobiet. Jeśli zatem zachowanie sprawcy
mieści się w ramach zachowań wyznaczonych dla tradycyjnej rodziny, a z którymi
to zachowaniami nie godzi się osoba doznająca przemocy, a według wzorca kulturowego lub zwyczajowego powinna się tym zachowaniom podporządkować, taka
sytuacja będzie nazywana błędnie konﬂiktem, podczas gdy zgodnie z Konwencją
[Praw Człowieka] powinna być nazywana przemocą domową/w rodzinie”40.
W takich wzorcach kulturowych rodziny często dążą do połączenia węzłem
małżeńskim swoich potomków endogamicznie (w obrębie własnej grupy etnicznej, religijnej czy kastowej), a utrzymując odrębność grup, chronią jednocześnie
jej wartości, prawa i ideały. Motywem rodzin do wydawania w tak młodym wieku
dziewcząt za mąż, jest także kontrola nad ich seksualnością. Obok tych uwarunkowań ważne mogą być również inne korzyści rodzin wchodzących w bliższe więzi
za sprawą koligaconych małżeństw41.
W opinii Mellibrudy dorastające dzieci z takich rodzin doświadczają tzw. przemocy chłodnej, wynikającej ze wzorców kulturowych, zwyczajowych obowiązujących kanonów kulturowych wspólnot, z których się wywodzą, a w których
członkowie rodzin dążą do wychowania człowieka podporządkowanego standardom grupy, z którą się identyﬁkują42.
W świetle regulacji i przepisów prawnych państw UE zmuszanie niepełnoletnich osób do zawarcia małżeństwa jest nie tylko traktowane jako poważne naruszenie praw człowieka, ale rozumiane jest w kategoriach przestępstwa związanego
z określonymi sankcjami prawnymi43.

Podsumowanie
Doświadczanie przemocy w rodzinie ma poważny wpływ nie tylko na życie dziecka, ale także dorosłego człowieka, który nierzadko boryka się z konsekwencjami przeżytej w dzieciństwie traumy. Już choćby z tych powodów
istnieje konieczność podejmowania dalszych wysiłków badawczych, prowadzących do głębszego zrozumienia przyczyn występowania zjawiska przemocy
w rodzinie.
W świetle jedynie zasygnalizowanych zjawisk należy stwierdzić, że przemoc
w rodzinie może zaistnieć nie tylko w konsekwencji uzależnień opiekunów (choć
niewątpliwie największe zagrożenia występowania „zachowań przemocowych”
pozostają w korelacji do osób uzależnionych od alkoholu). Przemoc może korespondować także z recepcją negatywnych wzorców budowania relacji, a wówczas
dotyka ona tych rodzin, w których dostrzegalna jest np. silna hierarchia – różnicu40

G. Wrona, Konﬂikt a przemoc. Zastosowanie art. 207& 1 KK w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, Warszawa 2016, s. 47.
41
Freedom. Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices,
w: FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg 2014, s. 16.
42
Zob.: J. Mellibruda, Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009, s. 14.
43
Tamże.
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Abstract
“Education for Peace” is directly related to the need to counteract, but also to recognize many speciﬁc forms of different categories of violence. In this article, I would like to
focus on these categories of psychological violence which we could observe and indicate
in dysfunctional families. Some of these practices are connected with “harassment”, others blocked autonomy, not only growing up children, but also “children” in adult age. This
kind of violence, we can call “possession”. They can appear both in the context of disturbed
relationships between the child and carers, as well as the consequence of standards resulting from differences in cultural patterns and customary rights for particular social groups.
Deepening research into the occurrence of diverse categories of violence in the family can
contribute to more effective interventions and in preparing better programs in social prophylactic.

Przemoc psychiczna w środowisku rodziny – od zawładnięcia po nękanie

jąca pozycję i prawa poszczególnych jej członków. W takim środowisku sprawca
przemocy wymaga od swoich oﬁar podporządkowania, ogranicza też ich prawa do
autonomii, wyboru i poglądów. Brak podporządkowania może prowadzić do występowania zróżnicowanych form przemocy, a w takich kontekstach celem przemocy jest utrzymanie kontroli, władzy i dominacji nad członkami rodziny.
W badaniach nad występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie konieczne staje się również uwzględnianie kontekstowej zmienności sytuacji rodzin, m.in. w obliczu następstw zaburzonych relacji łączących opiekunów dziecka. W przypadku
postępującego procesu rozpadu rodziny rośnie ryzyko manipulacji, bezpośredniego angażowania podopiecznych w konﬂikty opiekunów, a w końcu występowania
zjawiska emocjonalnej przemocy, którą Mari Hirigoyern określiła „molestowaniem
moralnym”. W odwołaniu do spostrzeżeń tej badaczki można stwierdzić, że istotne
jest nie tylko rozpoznawanie, dotąd jednoznacznie deﬁniowanych form przemocy,
ale także ważne staje się ich dalsze uszczegółowianie, doprecyzowanie także pod
względem ich poszczególnych kategorii i podkategorii.
Gdy podda się analizie źródła internetowe związane z relacjami osób doświadczających w dzieciństwie zróżnicowanych form przemocy, można wysunąć przypuszczenie, że to zjawisko jest wciąż poważnym problemem społecznym, którego
rozwiązanie powinno stać się priorytetem w społeczeństwie obywatelskim.

Keywords: psychological abuse, “possession” as domestic violence, cultural patterns
and differences in family relationship, violence in a family.
Резюме
«Образование для мира» напрямуюсвязано с необходимостью против одействия,
а также признание причин многих форм различных категорий насилия. В этой статье
я хотелбыоста новиться на этих категориях психологического насилия, которые можSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017

175

Bożena Józefów-Czerwińska

но наблюдать воокружающей средесемей. Некоторые категориях психологического
насилияиз этих связаны с «преследованием», другие блокировали а втономию детьми, также «детьми» вовзрослом возрасте. Такое насилие мы можем назвать «обладание». Онимогут проявляться как в контексте нарушенных взаимо отношений между ребенком и опекунами, также отнесходства стандартов социально-культурной.
Углублениеи с cледований в отношении различных категорий насилия в семье может
свинец, чтобы лучше подготовиться программ в области социальной профилактики.
Ключевые слова: преследование, психологическоенасилие, различия в культурныхузорах.

Recenzje

Anna Walulik

Człowiek – edukacja –
społeczeństwo. Wybrane
zagadnienia i problemy,
red. Małgorzata GogolewskaTośka, Maria F. Szymańska,
Pułtusk 2017, ss. 236

Recenzowanie publikacji, której Autorzy podejmują zagadnienie edukacji w tak
szerokim spektrum, jest zadaniem, które wymaga nie tylko znajomości problematyki pedagogicznej, ale także wielu aspektów współczesności, które na różne
sposoby ją tworzą i kształtują. Nie jest więc zadaniem łatwym, ale nie sposób od
niego uciec i nie podzielić się kilkoma reﬂeksjami, zwłaszcza, że jej Autorami są
stosunkowo młodzi adepci nauki.
Jednym z czynników, który ujawnia się jako wspólna przestrzeń dla rozważań
nad podejmowanymi w książce zagadnieniami, są media. To one w wielu wypadkach kształtują nie tylko sposób postrzegania życia, ale także niejako stymulują
rzeczywistość, w której współczesny człowiek funkcjonuje. Co więcej, można odnieść wrażenie, że w świadomości wielu osób wręcz zaciera się różnica między
realnością życia a na przykład światem kreowanym przez seriale. Sami aktorzy
mówią, że widzowie utożsamiają ich z postaciami, które kreują.
W ten „sfabularyzowany” świat wpisują się problemy podejmowane przez Autorów książki. Przy czym należy zauważyć, że zagadnienia dotyczące edukacji,
a szczególnie postaw wychowawców, ukazywane są zwykle z negatywnej, żeby
nie powiedzieć „zaściankowej” strony. Na szczęście Autorzy recenzowanej publikacji nie dołączyli do grona „wszystkowiedzących” malkontentów, ale też nie dają
gotowych recept na „uzdrowienie” czy odzyskanie znaczącej pozycji nauczyciela
w społeczeństwie. Ich rozważania pokazują, że problemy dotyczące edukacji zarówno formalnej, pozaformalnej, jak i nieformalnej oraz związana z nimi rola nauczyciela – wychowawcy nie ma zasięgu tylko polskiego. Oczywiście, że żadna to
pociecha, ale rodzi ona nadzieję, że wzajemna współpraca naukowców z różnych
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krajów może przyczynić się do bardziej rzetelnego rozwiązywania problemów
związanych z uczeniem się na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz w innych środowiskach sprzyjających uczeniu się. Spostrzeżenie to stanowi zarówno
mocną, jak i słabą stronę publikacji. Obnaża bowiem powszechne przekonanie,
że zagadnienia edukacji, w tym szczególnie kwestia kształcenia nauczycieli, ma
wybitne umocowanie w teorii (także naszej rodzimej) i słabą praktykę.
Nie zamierzam w tym miejscu wykazywać wyższości jednej opcji nad drugą.
Nie ma ani takiej potrzeby, ani merytorycznego uzasadnienia tego typu rozważań.
Zarówno jedna, jak i druga perspektywa są konieczne i muszą się nawzajem uzupełniać. Przy okazji przywołuje to na myśl inną antynomię, często przedstawianą
w debatach nauczycielskich: między treścią a metodą. Wydaje się, że warto w tym
miejscu przywołać wyjaśnienia Johanna Goldbrunnera, który wprawdzie odnosił
je do treści i metody w katechezie i było to w roku 1960, ale jego spostrzeżenia
nie tylko, że nic nie straciły na aktualności, lecz także pokazują, jak niełatwym
do rozwiązania problemem jest ustalenie priorytetów zarówno w odniesieniu do
prowadzonych w obszarze pedagogiki badań naukowych, jak i praktyki edukacyjnej. Na Kongresie Katechetycznym w Eichstatt Goldbrunner mówił: „Metoda
katechetyczna i kerygma są jak dwie siostry. Ich wzajemny stosunek do siebie
odzwierciedla wszystkie możliwości zachodzące w odnoszeniu się sióstr do siebie:
mogą się one wzajemnie znosić, mogą się kłócić, jedna drugą może uciskać, mogą
się wreszcie rozłączyć i iść osobno. Jednakże jedna drugiej potrzebuje i muszą one
jakieś wzajemne ustosunkowanie się do siebie odnaleźć. Jedna siostra – metoda
katechetyczna, powinna służyć drugiej siostrze – kerygmie”44.
Słowa te przytaczam również z innego powodu. W moim rozumieniu kontekst,
w którym zostały one wypowiedziane, jak i ich treść zachęcają do przyglądania się
poruszanym w książce problemom zarówno z perspektywy interdyscyplinarnej, jak
i historycznej w ich wymiarach teoretycznych oraz praktycznych. Nauka rozwija
się bowiem nie tylko przez budowanie teorii opartych na najnowszych badaniach
czy raportach odnoszących się do określonej dyscypliny, ale także przez historyczne wzmacnianie samoświadomości badaczy i praktyków. Co więcej, wyjaśnienia
Goldbrunnera dobrze oddają ideę tej książki, bo jak wskazują we Wstępie jej redaktorki, „w dobie permanentnej transformacji współczesna polska szkoła odeszła
w znacznym stopniu od autorytarnego stylu nauczania i wychowania na rzecz stylu negocjacyjno-demokratycznego budowanego na fundamencie podmiotowości
i partnerstwa zarówno w relacjach z rodzicami, jak i z wychowankami. Jakość
tych relacji wskazuje na konieczność urzeczywistniania wartości obiektywnych,
których wykładnią jest poszanowanie godności, a także indywidualne podejście do
podmiotów edukacji. Najbardziej właściwą i skuteczną metodą stosowaną dla ich
realizacji jest metoda dialogu edukacyjnego, dzięki której możliwe jest osiągnięcie postawionych celów nauczania i wychowania przynoszących efekty na wielu
płaszczyznach życia indywidualnego, moralno-społecznego, kulturowego i światopoglądowego”.
44
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J. Charytański, Kierunki odnowy katechetycznej, „Znak” 1967, nr 6, s. 788–806.
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Człowiek – edukacja – społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy…

Można mieć nadzieję, że pytania, które rodzą się podczas lektury książki Człowiek – edukacja – społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy, będą stanowiły punkt wyjścia do naukowej, ale też społecznej dyskusji nad kondycją współczesnej edukacji. Można mieć nadzieję, że studenci pedagogiki i innych specjalności
nauczycielskich, jako odbiorcy tej publikacji, aktywnie włączą się w budowanie
spójnego procesu edukacji, co może przyczynić się do „odfabularyzowania” tej
rzeczywistości.

Grażyna Cęcelek

Magdalena Ciechowska,
Maria Szymańska,
Wybrane metody
jakościowe w badaniach
pedagogicznych, cz. I,
Kraków 2017, ss. 294 + XIX

Recenzowana książka stanowi przejrzyste i uporządkowane kompendium wiedzy z obszaru procesu gromadzenia oraz analizy danych, realizowanego w nurcie
badań jakościowych, sprzyjających rozwojowi humanistycznego podejścia badacza do podmiotu badania. Adresatem opracowania, jak przytaczają autorki we
wstępie, są badacze zajmujący się jakościowym poznawaniem rzeczywistości pedagogicznej, zwłaszcza zaś studenci i nauczyciele, którym rozwój umiejętności
badawczych powinien towarzyszyć nieustannie i umożliwiać niezwykle dokładne
poznanie otaczającej rzeczywistości, co jednocześnie istotnie sprzyja rozwojowi
humanistycznego podejścia w relacjach zachodzących w środowisku edukacyjno-wychowawczym. Opracowanie wprowadza młodych badaczy w przestrzeń metodologiczną tworzoną przez strategię metodologii humanistycznej i kreowaną przez
walory humanistycznych paradygmatów, takich jak paradygmat synergiczno-artycypacyjny oraz podmiotowo-partycypacyjny, zapraszając do poruszania się w jej
obszarze przez bliższe przyjrzenie się takim metodom badawczym, jak: badania
fokusowe, studium przypadku, autoetnograﬁa oraz badania w działaniu.
Wykaz literatury przedmiotowej pracy jest mocno rozbudowany, liczy bowiem
około 350 pozycji, na które składa się zarówno klasyczna, jak i najnowsza literatura polska, duża część tego zbioru obejmuje także literaturę obcojęzyczną. Opracowanie zawiera również bardzo pokaźną liczbę (694) przypisów źródłowych, stanowiących wartościowe odniesienie do wzorów literatury polskiej i zagranicznej.
Na strukturę opracowania składa się pięć rozdziałów, spójnie ze sobą powiązanych, dających wyczerpujące zestawienie najważniejszych aspektów podejmowanej problematyki.
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W pierwszym z nich – Podstawy badań jakościowych w pedagogice – Autorki
przedstawiają paradygmat badawczy jako punkt wyjścia do badań (perspektywa
poznania świata), pokazując jego fundamentalne znaczenie w jakościowych badaniach pedagogicznych; omawiają klasyczne klasyﬁkacje paradygmatów; przybliżają paradygmat synergiczno-partycypacyjny jako ﬁlozoﬁczną wykładnię praktycznego postępowania w pedagogice zorientowanej humanistycznie; omawiają
konstytutywne cechy badań jakościowych; podejmują problematykę etycznych
aspektów jakościowych badań pedagogicznych; przedstawiają wyjaśnienia terminologiczne oraz status metodologiczny wybranych metod i technik badań jakościowych oraz analizują problematykę triangulacji w badaniach miękkich, dążącej przede wszystkim do uzyskania pełnego obrazu badanego zjawiska. Rozdział
ten stanowi wartościowe wprowadzenie do kolejnych części pracy i przygotowuje
czytelnika do odbioru zawartych w nich treści.
Kolejne cztery rozdziały prezentują najważniejsze metody badawcze mieszczące się w strategii badań o charakterze jakościowym. Każdy z nich ma przejrzystą
strukturę zawierającą podstawową analizę kontekstu historycznego omawianej
metody, podstawowe ustalenia deﬁnicyjne z jej obszaru, typologię, etapy (fazy),
techniki, zalety oraz trudności.
Rozdział drugi – Badania fokusowe – rozpoczyna się od przedstawienia genezy
badań fokusowych, rozumianych jako metoda badawcza, oraz przedstawienia ich
istoty i statusu metodologicznego. Dalsza jego część koncentruje się na omówieniu
przebiegu tradycyjnych oraz pedagogicznych badań fokusowych (rodzaje grup, dobór uczestników do badania, przykłady zastosowań w pedagogice, konstruowanie
scenariusza wywiadu fokusowego). W końcowej części tego rozdziału przedstawione
zostały podstawowe techniki badawcze stosowane w badaniach fokusowych. Autorki przybliżyły również czytelnikowi różnorodne wymiary trudności oraz zalet badań
o charakterze fokusowym, podejmując próby radzenia sobie z ich słabymi stronami
oraz koncentrowania się na stronach mocnych, umożliwiających obiektywny oraz
dogłębny ogląd badanej rzeczywistości. Rozdział ten zawiera zbiór podstawowych
informacji na temat badań fokusowych, łącząc ich źródła socjologiczne i marketingowe, jednak przede wszystkim prezentuje istotne informacje dla procedury projektowania oraz prowadzenia badań fokusowych w obszarze nauk pedagogicznych.
W rozdziale trzecim Studium przypadku Autorki skoncentrowały się na omówieniu (case study) metody badawczej pełniącej rolę prekursora badań o charakterze jakościowym, rozpoczynając od przedstawienia jej zarysu historycznego oraz
statusu metodologicznego, przechodząc w dalszej kolejności do omówienia typologii studium przypadku, procedury doboru przypadków i istoty procesu projektowania case study oraz technik badawczych stosowanych w obszarze tej metody badawczej. W końcowej części tego rozdziału zamieszczona została ocena trudności
towarzyszących stosowaniu studium przypadku, w miejscu tym Autorki podjęły
również trud przedstawienia sposobów eliminowania słabych stron tej metody oraz
zaprezentowały jakże rozliczne korzyści generowane przez korzystanie ze studium
przypadku w obszarze badań pedagogicznych.
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Kolejny, czwarty rozdział – Autoetnograﬁa w badaniach pedagogicznych –
stanowi prezentację mało jeszcze znanej i obecnej w obszarze polskiej literatury metodologicznej narracyjnej metody rozpoznawania rzeczywistości, nazwanej
autnoetnograﬁą, zakładającej w rozumieniu Autorek swoistą fuzję autobiograﬁi
i etnograﬁi, polegającą na tym, że badacz, opisując znane mu przeżycia, jest jednocześnie badanym. Struktura tego rozdziału jest podobna do dwóch poprzednich
rozdziałów. Na jego początku umieszczony bowiem został zarys historii etnograﬁi oraz status metodologiczny tej metody. Następnie Autorki przedstawiły typy
autoetnograﬁi, pokazały przykłady zastosowań tej metody w pedagogice, omówiły kwestie doboru osób badanych, techniki badawcze wykorzystywane w autoetnograﬁi. Ważnym elementem tego rozdziału są wnikliwie omówione wymogi
poprawnie przeprowadzonego badania z wykorzystaniem podejścia opartego na
metodzie autoetnograﬁi. W jego końcowej części omówione zostały podstawowe
funkcje metody autoetnograﬁcznej oraz trudności i zalety towarzyszące tej nowatorskiej metodzie badawczej.
W ostatnim, piątym rozdziale opracowania pt. Badania w działaniu Autorki
podjęły trud przedstawienia metody poznania przez badania w działaniu (action
research). Rozdział ten rozpoczynają treści skupiające się na kontekście historycznym omawianej metody badawczej oraz przedstawiające różnorodność ujęć i typologii badań w działaniu. Następnie czytelnik poznaje modele oraz etapy badań
w działaniu oraz ma możliwość zapoznania się z wnikliwym opisem wybranych
technik stosowanych w action research. W końcowej części tego rozdziału, podobnie jak w rozdziałach poprzednich koncentrujących się na charakterystyce poszczególnych metod badań jakościowych, Autorki zapoznają czytelnika z mocnymi oraz słabymi stronami action research. Ważnym elementem tego rozdziału jest
przedstawienie konkretnych i ważnych argumentów przemawiających za koniecznością stosowania badań w działaniu w obszarze badań pedagogicznych. Konieczność ta według Autorek generuje potrzebę podniesienia jakości funkcjonowania
podstawowych środowisk wychowawczych służącą budowaniu integracji środowiskowej, a prowadzone badania oparte na przyjętym paradygmacie badawczym,
zwłaszcza podmiotowo-partycypacyjnym, stanowią dużą szansę na budzenie oraz
rozwijanie świadomości aksjologicznej w trosce o dobro wspólne podmiotów badania, otwartych na transformacyjną twórczość kształtowaną na drodze dialogu
i dyskursu edukacyjnego. W tej części opracowania czytelnik znajduje rzeczowe
argumenty na to, że action research to wartościowa metoda badawcza dla rozpoznawania o charakterze pedagogicznym, zorientowana mocno na budowanie postawy reﬂeksyjnej i konstruktywnej uczestników badania, co stanowi dodatkową
wartość tej metody poznania.
Wszystkie zaprezentowane rozdziały mają bardzo przejrzystą strukturę, przedstawione w nich treści są uporządkowane i syntetyczne, przez co zachęcają do lektury
i mogą służyć jako swoisty przewodnik wprowadzający czytelnika we współczesną,
mocno rozbudowaną metodologiczną przestrzeń, służący projektowaniu badań pedagogicznych o charakterze jakościowym. Opracowanie to stanowi wartościowe dopre-
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cyzowanie oraz ujednolicenie mnogości i różnorodności terminów i aspektów z obszaru metodologii jakościowych badań pedagogicznych oraz ich usystematyzowanie,
zwłaszcza w kontekście pedagogicznym, czerpiącym z różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak: antropologia, ﬁlozoﬁa, psychologia, socjologia czy też aksjologia.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że ważnym aspektem opracowania Magdaleny Ciechowskiej i Marii Szymańskiej pt. Wybrane metody badań jakościowych
jest pogłębienie świadomości czytelnika co do możliwości oraz korzyści stosowania badań o łączących teorię z praktyką w procesie pedagogicznego zgłębiania otaczającego świata oraz procesów w nim zachodzących. Mówiąc o niewątpliwych,
mocnych stronach zaprezentowanych badań fokusowych, studium przypadku,
autoetnograﬁi oraz badań w działaniu, Autorki nie pomijają również problematyki trudności towarzyszących niejednokrotnie empirycznemu ich stosowaniu oraz
ograniczeń poznania doświadczalnego, pokazując sposoby oraz możliwości ich
minimalizowania czy nawet eliminowania. To niewątpliwy przewodnik dla aktualnego czy też przyszłego badacza w obszarze współcześnie popularnej i niezwykle
wartościowej poznawczo strategii badań o charakterze jakościowym, który wyposaża czytelnika w trafną i wszechstronną orientację co do sposobów korzystania
z określonej, prezentowanej metody badawczej, koncentrując się na celowości poznania opartego na konkretnej strategii badawczej.
Treści zawarte w opracowaniu pełnią ważną rolę kształcącą, stanowią bowiem istotne uzupełnienie dotychczasowego zasobu wiedzy metodologicznej, próbę prezentacji
oraz upowszechniania nowych propozycji, projektów, rozwiązań warsztatowych z obszaru strategii jakościowych badań pedagogicznych. Na podkreślenie zasługuje trud
Autorek podjęty w celu zapoznania czytelników z licznymi ustaleniami deﬁnicyjnymi,
klasyﬁkacjami oraz sposobami interpretacji poszczególnych aspektów podejmowanej
problematyki. Opracowanie napisane jest przystępnym i zrozumiałym, komunikatywnym językiem ze stałą obecnością w narracji odniesień do wzorów literatury polskiej
i zagranicznej, co dowodzi jej wysokiej wartości naukowej.
Książka ta to wartościowy podręcznik poświęcony sztuce jakościowych badań
pedagogicznych, który stanowić powinien źródło naukowego zgłębiania dla studentów nauk pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, opiekunów oraz badaczy-pedagogów, którzy świadomi być powinni ogromnego znaczenia emancypacyjnego charakteru pedagogicznych badań jakościowych.
Autorki pracy mają świadomość, że podjęły trudną próbę zgromadzenia w jednej publikacji stanowiącej zarys omawianej problematyki wielu istotnych informacji pochodzących z różnorodnych polskich oraz zagranicznych źródeł literatury,
w związku z czym wypracowanie konkretnych wskazówek co do stosowania nowych metod w procesie zgłębiania pedagogicznego może jawić się jako nie zawsze
do końca wyczerpujące. Traktują więc swoje rozważania jako wstęp i jednocześnie
motywację do kontynuowania dalszej, głębszej analizy i interpretacji poruszanych
zagadnień, tak ważnych według Autorek w dobie ponowoczesności zorientowanej
na niebezpieczne tendencje standaryzacyjne ograniczające istotnie, a nawet redukujące kreatywność środowiska naukowego czy edukacyjnego.
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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Rodzina – Szkoła – Środowisko
społeczne – obszary
kształtowania kreatywności
i twórczości dziecka (ucznia),
red. Grażyna Cęcelek,
Małgorzata Potoczna,
Małgorzata PrzybyszZaremba, Skierniewice 2016,
ss. 350

Podjęta tematyka w monograﬁi Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne –
obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia), pod redakcją
Grażyny Cęcelek, Małgorzaty Potocznej, Małgorzaty Przybysz-Zaremby, ma
szczególne znaczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Zmiany i przeobrażenia zachodzące obecnie w społeczno-kulturowym otoczeniu systemu oświatowego
w Polsce uzasadniają konieczność modernizowania organizacji pracy pedagogicznej. Strukturalne i programowe przekształcenia dokonujące się wewnątrz samego
systemu edukacyjnego powodują zasadniczą zmianę warunków, w jakich przebiega realizacja zadań i celów dydaktyczno-wychowawczych.
Recenzentami wydawniczymi omawianej publikacji byli doświadczeni pedagodzy z renomowanych ośrodków akademickich: dr hab. Beata Szlagierowy-Kosturek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz dr hab. prof. MRU Justinas Sadauskas
(Mykolas Romeris University, Vilnius, Litwa).
Recenzowana praca jest obszerna, całość liczy 349 stron i składa się z Wprowadzenia napisanego przez autorki oraz pięciu części, tj.: Edukacja dziecka w globalizującym się świecie, Rodzina – środowisko kreowania twórczej postawy dziecka, Szkoła – konstytutywne środowisko kształtowania kreatywności i twórczości
ucznia, Kreatywność nauczyciela a kreatywność i twórczość dziecka, Środowisko
społeczne jako przestrzeń tworzenia kreatywności i twórczości dziecka. Autorami
artykułów są pracownicy naukowo-dydaktyczni różnych ośrodków naukowych,
a także doktoranci i absolwenci studiów magisterskich.
We Wprowadzeniu autorki monograﬁi przedstawiły problematykę przemian
społeczno-kulturowych zachodzących w edukacji dzieci i młodzieży, w tym noSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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wych wyzwań stawianych szkole jako instytucji edukacyjnej. Większość eksponowanych zagadnień oscyluje wokół następujących kwestii: skutecznych strategii
i idei edukacyjnych, nowych wzorców pedagogicznego oddziaływania, aktywnego
uczestnictwa w kreowaniu i projektowaniu sytuacji wychowawczych, poszukiwania obszarów kształtowania kreatywności i twórczości dziecka, systemu wartości
w wymiarze wielokulturowym, zasobów środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego. Autorki wyraziły przekonanie, że monograﬁa stanowiąca polimorﬁczny
wymiar debaty i dyskusji w zakresie wybranych obszarów kształtowania kreatywności i twórczości dziecka i ucznia przyczyni się aktywnego rozwijania innowacyjnych form i metod w edukacji.
W siedmiu artykułach zawartych w części pierwszej zaprezentowano szeroki
zakres zagadnień obejmujących analizę: funkcji poznawczych dziecka, kompetencji ucznia i nauczyciela, treści programowych kształcenia ogólnego dotyczących
wdrażania dzieci i młodzieży do całożyciowego procesu samopoznania, uwarunkowań instytucjonalno-prawnych edukacji dzieci i młodzieży w warunkach emigracji w krajach Unii Europejskiej, możliwości i zagrożeń płynących z procesu
wspierania edukacji przez media elektroniczne, edukacyjnej oraz wychowującej
wartości sztuki, rozwoju twórczości u uczniów na etapie wczesnoszkolnym. Autorzy artykułów w tej części monograﬁi wskazali przede wszystkim na potrzebę
uwzględniania w procesie edukacji szerokiej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej oraz stosowania w praktyce skutecznych form i metod służących wyzwalaniu predyspozycji uczących się. Aspekt ten szczególnie został podkreślony
przez Irenę Adamek w artykule Edukacja elementarna w kontekście zmieniającej
się rzeczywistości, przez Martę Trisuewicz-Pasikowską w artykule Treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczące samopoznania dzieci i młodzieży
– potrzeby i wyzwania oraz przez Tomasza Dobrowolskiego w artykule Rozwój
twórczości we wczesnej edukacji.
W części drugiej złożonej z pięciu artykułów autorzy przedstawili uwarunkowania środowiska rodzinnego i jego wpływ na proces edukacyjny dziecka w formach szkolnych i pozaszkolnych. Zawarte w tej części teksty skoncentrowane są
między innymi na czynnikach tkwiących w środowisku rodzinnym i stanowiących
podstawowe zaplecze sprzyjające rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dziecka.
Napisała o tym Małgorzata Przybysz-Zaremba w artykule Komponenty rodziny
jako istotne stymulatory dla rozwoju zainteresowań, ujawniania zdolności i talentów dziecka – wybrane aspekty i badania. Niewątpliwy wpływ rodziców, ich autorytetu i zaangażowania w twórczy rozwój i osiąganie sukcesów edukacyjnych
dziecka podkreśliła Mirosława Matusik w artykule Rola rodziców w procesie edukacyjnym dziecka – skuteczna motywacja do działania, Marzena Zaremba w artykule Autorytet w wychowaniu oparty na wartościach oraz Tomas Bitvilas w artykule Creativity based on parents‘ engagement in early child education: theoretical
considerations.
Część trzecia, złożona z dziewięciu artykułów, obejmuje zagadnienia związane
ze środowiskiem szkolnym. Autorzy ukazali specyﬁkę pracy dydaktyczno-wychoSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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wawczej na poziomie pierwszego i drugiego etapu kształcenia. Wyeksponowali
kształcenie muzyczne w warunkach szkolnych, promowanie czytelnictwa lektur szkolnych i komunikacji językowej oraz form i metod służących uczeniu się
i sprzyjających odnoszeniu sukcesów edukacyjnych przez uczniów. Analizę tych
zagadnień podjął Maciej Kołodziejski w artykule Tworzenie i improwizowanie muzyki w warunkach szkolnych – uwagi na gruncie powszechnej edukacji. W konkluzji autor wyraził potrzebę zmiany świadomości myślenia nauczycieli o twórczości
i improwizacji muzycznej już na etapie ich kształcenia oraz twórczego przekształcania rzeczywistości edukacyjnej i szkolnej. Do istotnej roli edukacji muzycznej
w kształceniu nauczycieli, a także w procesie edukacji odwołała się również Lidia
Kotaryńczuk-Mania w artykule Poszukiwanie twórczych rozwiązań dydaktycznych w edukacji muzycznej dziecka. Wnikliwą analizę procesu czytania jako kluczowego zagadnienia edukacji przedstawiła Dorota Plucinska w artykule Między
obowiązkiem a przyjemnością. O kreatywnym czytaniu lektury szkolnej. Autorka
przez badania dowodzi, że czytanie tworzy optymalne warunki do uformowania
się w przyszłości świadomego odbiorcy kultury, również literatury. O roli szkoły
w wyrównywaniu szans edukacyjnych dziecka z rodziny z problemem ubóstwa
materialnego napisała Grażyna Cęcelek w artykule Specyﬁka pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem ubogim nastawionej na kreowanie jego sukcesu edukacyjnego. Szansę w pokonywaniu barier na rzecz dziecka z ubogiej rodziny autorka dostrzega w zaangażowaniu wielu podmiotów i instytucji, ale przede wszystkim
zwraca uwagę na optymalizację metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej skoncentrowanej na kompensacji socjalizacji dziecka w szkole.
Przedmiotem opracowań części czwartej stała się kreatywna postawa nauczyciela i możliwości jego wpływu na efektywność procesu dydaktycznego. W przedstawionych w tej części artykułach podjęto analizę takich zagadnień, jak: rola
i znaczenie krytycznego myślenia w rozwoju kreatywnego myślenia u dzieci dorosłych, wyniki badań cech kreatywnego nauczyciela w opiniach studentów, coaching i kształcenie – podobieństwa i różnice, kreatywność i interakcja między
nauczycielem i uczniem z wieloraką niepełnosprawnością w procesie nauczania,
gry i ich funkcje w rozwoju umiejętności językowych. Na uwagę zasługuje materiał badawczy, który przedstawiły Marta Kwella i Marta Michalska w artykule
Cechy kreatywnego nauczyciela w opiniach studentów – przyszłych nauczycieli
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Raport z badań. W wyniku badań autorki sformułowały ustalenie, że cechy osobowościowe nauczyciela tworzą model, który
charakteryzuje się podejściem twórczym do otaczającej go rzeczywistości.
W części piątej książki zgromadzono różne, aczkolwiek wartościowe pod
względem poznawczym prace. Przybliżono w nich problemy dotyczące wpływu
środowiska lokalnego na działania edukacyjne, integracji edukacyjnej, edukacji
permanentnej oraz elementów procesu resocjalizacji. Różnorodność tematyczna jest pozytywną wartością publikacji, ukazuje szeroki zakres działalności wychowawczej i dydaktycznej we współczesnej przestrzeni społeczno-edukacyjnej.
Między innymi w artykule Środowisko lokalne jako przestrzeń do działań eduka-
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cyjnych na terenach wiejskich – wyzwania i zagrożenia Katarzyna Palka podjęła
próbę ukazania zadań realizowanych przez instytucje funkcjonujące w środowisku
lokalnym oraz możliwości podejmowania działań na rzecz procesów edukacyjnych i socjalizacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
W podsumowaniu autorka sformułowała postulat, by działania podejmowane na
rzecz rozwoju społeczności wiejskiej poprzedzane były dobrą diagnozą sytuacji,
która może służyć dostosowaniu programów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Być może dzięki temu wiejskie środowiska lokalne mogłyby urzeczywistniać
potrzeby na przykład w zakresie dostępu do usług instytucji oferujących różne
formy aktywizacji społecznej.
Recenzowany tom artykułów, zgodnie z zamierzeniem autorek monograﬁi,
umożliwia odbiorcy zapoznanie się z poglądami przedstawicieli różnych środowisk naukowych na temat źródeł, form, metod kształtowania edukacji kreatywnej.
Atutem monograﬁi są liczne przykłady dobrej praktyki pedagogicznej realizowanej w szkołach i placówkach, które mogą mobilizować nauczycieli do zmiany stylu
pracy. Recenzowane opracowanie z pewnością okaże się przydatne teoretykom
problemu, studentom kierunków nauczycielskich i nauczycielom oraz stanowić
będzie źródło reﬂeksji i inspiracji.

Małgorzata
Gogolewska-Tośka

Maria Szymańska,
Transformative Creativity
in Teacher Formation:
A Pedagogical Approach,
Kraków 2017, ss. 310

Recenzowana ksiażka pt. Transformative Creativity in Teacher Formation:
A Pedagogical Approach ma na celu przedstawienie jakościowej formacji nauczyciela z pedagogicznego punktu widzenia. Jak pisze Autorka, główny problem
badawczy opracowania zawiera się w pytaniu: W jaki sposób kreatywność transformacyjna może mieć wpływ na formację nauczyciela wynikającą z podejścia pedagogicznego? Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna, wymaga analizy
teoriopoznawczej, obejmującej między innymi aspekty antropologiczne, aksjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, metodologiczne i dydaktyczne. Zapewne
właśnie dlatego na strukturę opracowania składa się pięć rozdziałów, wzajemnie
się ze sobą przenikających i stanowiących dopełniającą się całość.
Rozdział pierwszy, The anthropological-axiological-pedagogical fundamentals
of teacher formation, Autorka poświęciła na rozważania antropologiczno-aksjologiczno-pedagogiczne podstawy formacji nauczycieli, przywołując punkt widzenia
S. Kunowskiego na temat rozwoju człowieka, obejmujący warstwy rozwojowe
(biologiczne, psychologiczne, społeczne, kulturowe i duchowe) stanowiące daną
osobę.
Rozdział drugi, A cognitive-humanistic approach to teacher formation in selected aspects of individual and social differences between teachers, przybliża czytelnikowi wybrane aspekty różnic indywidulanych i społecznych w kształtowaniu
nauczycieli. Podkreślenie znaczenia wyżej wspomnianych różnic skłania do rozważenia także różnic społecznych.
Kolejne trzy rozdziały omawiają wybrane strategie, metody i techniki wspomagania kreatywności transformacyjnej w formacji nauczyciela, ukazując transforSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (52)/2017
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mację jako proces, który powinien mieć istotne znaczenie w pedagogice. W podejściu tym to nauczyciel powinien być inspiratorem, ponieważ – jak pisze Autorka
– „aktywność transformująca prowokuje zmianę”.
Reasumując, na rynku wydawniczym ukazała się szczególna książka, która
w dobie dyskursu nad zmianami w kształceniu nauczycieli nabiera szczególnego
znaczenia przynajmniej z trzech powodów.
Po pierwsze, niewiele opracowań poruszających tematykę kreatywności nauczyciela poszerza ją o wymiar transformatywny, odnosząc się również do wartości uniwersalnych.
Po drugie, recenzowana publikacja wpisuje się w nurt wielowymiarowych pedagogicznych, psychologicznych, aksjologicznych, socjologicznych, a nawet politologicznych dyskusji dotyczących nauczyciela.
Po trzecie, warto podkreślić aktualność poruszanej problematyki, która w dobie
globalizacji oraz kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole nabiera znaczenia.
Recenzowany tekst w mojej ocenie może, a nawet powinien stanowić inspirację
dla dalszych poszukiwań naukowych z zakresu wieloaspektowych możliwości formowania osobowości nauczyciela, a może nawet z zakresu kształcenia nauczycieli
oraz podnoszenia ich kompetencji. W publikacji kryją się wieloletnie przemyślenia autorki, badania jakościowe, osobiste doświadczenia, wiedza, fascynacja poruszaną problematyką, jak również świadomość konieczności podzielenia się tym
z czytelnikiem.
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