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Mgr Katarzyna Szymańska  

Doktorantka UW 

 

Grecki ideał człowieka w starożytnej kulturze 

fizycznej „kalos kaghatos”  - w zarysie  

 

Sport zrodził się na gruncie greckiej kultury antycznej, 

stąd w swojej tożsamości odwołuje się do bogatego depozytu 

wartości tejże kultury: kreacji piękna cielesnego i duchowego, 

afirmacji życia, wszechstronności rozwoju człowieka, pełni 

egzystencji ludzkiej. Osoba ludzka od wieków znajdowała się 

w centrum refleksji kulturowej. Filozoficzną problematykę 

człowieka stanowiło głównie zagadnienie związku ciała  

z duszą. Rozważano niezależność duszy od ciała, ukazywano rozumność duszy, dowodzono jej 

niezniszczalności pomimo śmiertelności ciała. Ciało człowieka i stosunek do niego jest 

fundamentem kultury fizycznej. W różnych epokach i momentach historycznych w kulturze 

stosunek do ciała ludzkiego ulegał licznym przekształceniom. Można zauważyć, że przedmiotem 

badań filozofów starożytnych nigdy nie było ciało samo w sobie, lecz jego relacja wobec funkcji 

psychicznych, poznawczych, duchowych człowieka. Dociekania odnośnie sfery biologicznej 

osoby ludzkiej dotyczyły jej egzystencji w ogóle. 

Warto zatem przybliżyć kilka koncepcji filozoficznych, które ukazują podejście do sfery 

biologicznej, ale i duchowej człowieka. Pod względem stosunku do ciała filozofię antyczną 

można podzielić na trzy zasadnicze nurty: ascetyczny, idealistyczny, materialistyczny. Następnie 

po krótkim omówieniu niniejszych koncepcji autorka pracy podejmie próbę ukazania podejścia 

do ciała człowieka w kontekście pojęcia kalokaghatii w ujęciu filozofii Platona. Termin ten 

nieodzownie związany jest z kulturą fizyczną i stanowi jej ideał, do którego nawiązuje 

współczesna myśl olimpijska. W związku z obszerną problematyką tematyki pracy, 

zaprezentowana treść jest jej zarysem. 

Jedną z pierwszych myśli filozoficznych traktujących o ciele była ascetyczna koncepcja 

pitagorejczyków. Nurt ten wywodził się od Pitagorasa z Samos. Poglądy pitagorejczyków 

zakładały, że człowiek składa się z ciała i duszy, ale ciało ograniczało i więziło duszę. Dusza 

miała być doskonalsza niż ciało ze względu na swoją nieśmiertelność, była wieczna, potężniejsza, 

co nadawało jej boską rangę. Ciało posiadało niższy status, ponieważ podlegało rozpadowi  

i śmierci. Podkreślano także niezależne istnienie duszy od ciała, ta mogła łączyć się z dowolnym 

ciałem (metempsychoza). Złączenie dwóch przeciwieństw w człowieku - duszy i ciała miało być 

karą za pierwotną zbrodnię, którą popełniła dusza, a jednocześnie zadośćuczynieniem za tę winę. 

Przeznaczenie człowieka oznaczało życie dla duszy, a nie dla ciała. Żyć dla duszy rozumiano jako 

oswobodzenie duszy od ciała, oczyszczenie jej. Ciało stanowiło przeszkodę do prawdziwego 
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„zbawienia”- pojmowanego jako wiedza, poznanie prawdy i ponowne połączenie z tym, co 

boskie, wieczne i piękne. Praca naukowa miała wyzwalać duszę z więzów ciała i prowadzić do 

„zbawienia.” Pitagorejczycy urzeczywistniali pewien model życia, tzw. kontemplacyjny. 

Praktykowali ascetyzm, który miał na celu oczyścić ciało, czyli uczynić je uległym duszy (Reale, 

2005,s. 118-122). Działania te miały doprowadzić do osiągnięcia cnoty rozumianej jako ład  

i harmonia duszy. 

Drugi nurt - idealizm, wywodził się od Platona, na którego oddziaływał pitagoreizm. 

Filozof od swojego poprzednika przejął koncepcję dualizmu duszy i ciała. Filozof uznawał 

odrębność ciała i duszy, przypisując jednemu przynależność do świata ponadzmysłowego, 

drugiemu do świata zmysłowego. Według niego istotą duszy było to, że sama się wprowadza  

w ruch, dlatego też nie może być materią, ponieważ ta jest statyczna. Dusza była nieśmiertelna  

i doskonalsza od ciała, ponieważ znała idee –były one jej wrodzone( np. idea piękna, do którego 

miała się upodobnić). Ciało nie mogło być więc uznawane za równorzędne z nią, dlatego ciało jej 

podlegało, ona stanowiła istotę człowieka. Warto zaznaczyć, że W. Tatarkiewicz podał autorską 

interpretację definicji człowieka przytoczonej przez Platona: „ Człowiek- to dusza władająca 

ciałem” (Tatarkiewicz, 2005, s. 90). Należało zatem skupić się na trosce o duszę i odrzucić to, co 

jest złem duszy, czyli: niesprawiedliwość, niewstrzemięźliwość, tchórzostwo, ciemnota… 

Zabiegać o to, aby dusza była jak najlepsza, o dobro, nie zaś o ciało i pieniądze (Platon, 2005,  

s. 27).  

Zadaniem duszy miało być uwalnianie się od więzów ciała i powrót dzięki filozofii, do 

prawdziwej rzeczywistości, którą jest świat idei. Idee te miały znajdować się poza światem 

materialnym. W takim świecie na prapoczątku istniała dusza (preegzystencja), na której jednak 

zaciążył grzech, aby odkupić pierwotną winę dusza została złączona z ciałem, kiedy odkupi swoją 

winę będzie mogła być ponownie wolna. Ponieważ świat materialny stanowił odbicie świata idei, 

mając w nim swoją przyczynę, to dusza, poznając rzeczy materialne, przypominała sobie  

o prawdziwej rzeczywistości, o której wiedzę ma w sobie. W związku z tym głównym celem życia 

człowieka (duszy) jest dzieło wychowania, które polega na wyzwoleniu się duszy z pożądań ciała  

i zwróceniu ku prawdziwej rzeczywistości. Dusza pośredniczyła więc między światem realnym  

a idealnym. Filozof uważał, że człowiek posiada w sobie naturalny pociąg do rzeczy 

nadzmysłowych, wiecznych, dzięki czemu zdolny jest do transcendencji, przekraczania barier  

i granic swojej egzystencji.  

Wydaje się zatem, że z jednej strony Platon w sposób negatywny ujmuje ciało i ukazuje 

jego nietrwałość, podrzędność materii w stosunku do wiecznych idei, z drugiej zaś ludzką 

cielesność traktuje jako płaszczyznę, nad którą trzeba pracować tak samo jak nad duszą,  

w ramach idei kalokagathii καlόc κάγαθόc. W świetle owej dbanie o sprawność i piękne ciało jest tak 

samo ważne jak pielęgnowanie duszy i szlachetne życie (Sawicka, 2013, s.53). Pojęcie to jest 

fundamentalne dla rozumienia starożytnej kultury fizycznej, dlatego zostanie omówione w dalszej 

części pracy. 
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Kolejny nurt - materialistyczny jest zaprezentowany przez poglądy Epikura i jego 

uczniów. W ogólnym ujęciu koncepcja ta zakładała, że tym, co istnieje jest materia, a świat 

wyjaśniał jako wynik mechanicznie działających materialnych sił. Co za tym idzie uważał, że 

dusza człowieka jest cielesna- zniszczalna i wraz ze śmiercią kończy się jej istnienie. Wiara  

w nieśmiertelność była dla niego czymś złudnym, dlatego też należało koncentrować się na 

doczesnym aspekcie życia i korzystać z jego uroków. Pełnią człowieczeństwa miało być 

doznawanie przyjemności. W związku z tym największym dobrem dla człowieka, czyli jego 

szczęściem, jest przyjemne życie (hedonizm). Nie o każdą przyjemność warto jednak zabiegać. 

Trzeba zatem rozumowo ocenić, jaka przyjemność przyniesie najmniej cierpienia lub zupełnie je 

wyeliminuje, albo przyniesie rozkosz. Epikur rozróżniał dwojakie rodzaje uciech cielesne  

i duchowe, z tym, że zaznaczał, że cielesne są nadrzędne, ponieważ duchowe nie mogłyby bez 

nich istnieć (Tatarkiewicz, 2005, s. 159). Ostatecznie jednak bezpieczniej jest zażywać 

przyjemności duchowych. Warto dodać, iż dla Epikura dusza i ciało są dwiema materiami, 

dwoma rodzajami atomów, które oddziałują na siebie nawzajem. Dusza miała składać się  

z różnych materii, odpowiedzialnych za podtrzymywanie życia i czynności psychiczne.  

Po ukazaniu trzech zasadniczych koncepcji traktujących o cielesności człowieka należy 

przybliżyć specyfikę greckiego ideału człowieka- kalokaghati, w świetle idealistycznej koncepcji 

Platona.Choć w jego ujęciu, obecny jest dualizm traktowania osoby ludzkiej, która składa się  

z duszy oraz ciała, można zauważyć, że filozof traktuje płaszczyznę cielesną i psychiczno- 

duchową jako równorzędne na drodze do osiągnięcia pełni człowieczeństwa i szczęścia. 

Podejście to przejmie Arystoteles, który następnie będzie traktował człowieka integralnie, jako 

jedność cielesno - duchową dodając tym samym nieco odmienne pojmowanie ideału kalos 

kaghatos. 

Historyk sportu Wojciech Lipoński podaje, że kalokagathia etymologicznie z gr. kalos – 

piękny, agathos – dobry oznaczała wzorzec życia pełnego, przenikniętego dążeniem do piękna, 

ideał równowagi, doskonałość umysłową, sprawność cielesną i szlachetność człowieka (Lipoński, 

1987, s. 143) powstały w toku praktyki życia społecznego starożytnej Grecji (tamże, s.143). 

Stanowił filozoficzny ideał człowieka, którego celem miało być osiągnięcie pełni 

człowieczeństwa ujmowanej, jako harmonijne zintegrowanie właściwości fizycznych, 

psychicznych i duchowych. Termin ten został usankcjonowany teoretycznie przez Platona w ks. 

III o Państwie. Był to ideał arystokratycznego wychowania w starożytnej Grecji- paidei, 

szczególnie związany z kulturą fizyczną.  

Platon bycie pięknym i dobrym określił, jako najwyższą arete człowieka (Jaege, 2001,  

s. 762) Celem życia człowieka powinno być osiągnięcie arete1- cnoty, doskonałości i unikanie 

                                                 
1  Słowo arete jest terminem wieloznacznym o szerokim zakresie, dlatego autorka pracy zdecydowała się przybliżyć 
zarys ogólny definicji tego pojęcia. W. Jaeger podaje, że arete oznacza moralne lub duchowe właściwości. To 
sprawność, zdolność do działania np. siła i zdrowie to arete ciała, bystrość, przenikliwość- umysłu. Pierwotnie słowo 
to określało pewne obiektywne przymioty przysługujące komuś, specjalne sprawności czyniące z niego człowieka 
doskonałego ( Jaeger,2001,  s. 53) . Pojęcie to stało się przedmiotem rozważań wielu szkół filozoficznych, dla 
pitagorejczyków cnota ujmowana była jako ład i harmonia duszy. Platon wprowadził klasyfikację cnót- tzw. teorię 
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wszystkiego, co jest temu przeciwne. Słowo to jest jednym z kluczowych wyrazów do 

zrozumienia kultury helleńskiej: jest to rzeczownik odprzymiotnikowy i pochodzi od słowa 

aristos– stopnia najwyższego od agathos: ‘dobry’. Tak więc arete, jako rzeczownik od przymiotnika 

‘najlepszy’, można najwierniej przełożyć jako ‘najlepszość’ (Pańpuch, 2009). Według niego cnota 

jest zdrowiem duszy, stanem normalnym, właściwą naturą człowieka (Jaeger, 2001, s.695). 

Całokształt arete zawiera się w ideale człowieka sprawiedliwego. Platon ujmował sprawiedliwość, 

jako naczelną cnotę, w której zawierają się wszystkie inne. Miała być ona fundamentem dla 

uzyskania jedności i harmonii cnót( Pańpuch, 2009). Sprawiedliwość dla niego oznaczała ład  

i porządek w duszy (dialog Gorgiasz). Z tak pojętą sprawiedliwością wiąże się umiarkowanie, 

powściągliwość duszy, których brak doprowadziłby do dysharmonii i nieporządku w niej – do 

rozpasania (gr. akolasia, tamże).  

Wydaje się, iż można przyjąć, że drogą do osiągnięcia ładu i porządku- harmonii duszy 

było piękno i dobro („piękno-dobroć”). Piękno odnosiło się do przymiotów ciała, zaś dobro do 

doskonałości intelektualnej, moralności. Dopiero połączenie tych dwóch aspektów dawało pełnię 

człowieczeństwa (Lipoński, 1974, s.22). Zdaje się jednak, iż Platon podporządkował niejako 

rozumienie piękna pojęciu dobra: „Wszystko, co dobre, jest piękne”(Tatarkiewicz, 1962, s.154). 

Warto wspomnieć, że Grecy rozumieli piękno nie tylko jako piękno estetyczne, ale i moralne. 

Platon traktował za piękne to, co było moralnie dobre. Uznawał, że piękne są ciała, ale od nich 

piękniejsze są myśli i czyny (tamże, s.140). 

W związku z czym dobre postępowanie umożliwiało człowiekowi zażywanie 

prawdziwego szczęścia i pomyślności. Najwyższym szczęściem duszy miała być kontemplacja idei 

dobra. Dobro to stanowiło wartość absolutną, stało najwyżej w hierarchii świata idei. Miało być 

początkiem i końcem, pierwszą zasadą, wedle której powstał świat i ostatecznym celem, do 

którego świat dąży. Dobro i piękno obok prawdy znajdowały się świecie transcendentalnym, 

pozaziemskim. Platon mówi o tym w Fajdrosie: „Miejsce to było pełne uroku, znajduje się w nim 

tzw. „istota istotnie istniejąca”, którą sam jedynie rozum, kierownik duszy oglądać może. 

Naokoło niej świat przedmiotów prawdziwej wiedzy. Wśród przedmiotów tych jest, obok piękna 

i prawdy, także dobro2. 

Istotą dobra był porządek, wprowadzanie ładu tam gdzie panował nieład i chaos. 

Działanie to było naśladowaniem boskiego dzieła. Myśl tę możemy znaleźć w Timajosie: 

„Ponieważ Bóg chciał, aby wszystko było dobre [...], dlatego ujął cały zasób rzeczy widzialnych, 

które nie były w stanie pokoju, lecz w bezładnym i chaotycznym ruchu, i wyprowadził je  

z nieporządku do porządku, bo uważał, że porządek jest bez porównania cenniejszy od 

nieporządku" (tamże). Dobro to najdoskonalsza zasada, wedle której został utworzony świat- 

kosmos, który jest wyprowadzany z chaosu- zła, niebytu. Człowiek ma podobne zadanie 

                                                                                                                                                         
czterech cnót.  Przyjął, że, trzy cnoty odpowiadają trzem częściom duszy: mądrość jest cnotą części rozumnej duszy, 
męstwo- impulsywnej, panowanie nad sobą –pożądliwej. Wszystkie te cnoty niejako spaja czwarta- sprawiedliwość, 
która łączy wszystkie części duszy i utrzymuje wśród nich ład (Tatarkiewicz, 2005,  s. 109). 
2 P. Sajdek  Dobro, w: Powszechna encyklopedia filozofii online: http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dobro.pdf [09.07.2015] 
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wprowadzać ład i porządek w to, co jeszcze chaotyczne, niedoskonałe w otaczającej go 

rzeczywistości. Działanie człowieka porządkujące przestrzeń wokół siebie- „od chaosu do 

kosmosu” zdaje się być połączone z ideą kalokaghatii. 

Warto przybliżyć pojęcie kalokagathii w kontekście filozofii Platona zawartej w jego 

Państwie. Filozof w swoim dziele poświęca wiele uwagi na temat wychowania (kształtowania) 

wyższego typu człowieka zgodnie z tzw. grecką paideią. Greckie wychowanie zakładało 

osiągniecie najwyższej doskonałości fizycznej i duchowej, czyli kalokagathii (Jaeger, 2001, s. 375). 

Zakładała ona kwintesencję najwznioślejszych ideałów kulturalnych jako źródła, z którego rodzi 

się głębszy sens ludzkiego istnienia. Wychowanie początkowo obejmowało najmłodszych, 

wychowankowie mieli wywodzić się z arystokratycznych rodów, ale szybko zaczęło odnosić się 

do człowieka niezależnie od jego wieku i pochodzenia. Zakładało, że wszelkie wychowanie musi 

opierać się na naturze człowieka, która następnie poprzez uczenie się i ćwiczenie nowych treści 

staje się jego drugą naturą (tamże, s. 395). Można przyjąć, że naturą jest jego całość złożona  

z ciała i duszy, ze szczególnym uwzględnieniem duchowej organizacji człowieka (tamże, s. 396). 

Zatem wychowanie jest procesem na drodze ku doskonałości człowieka, osiągniecia jego pełni- 

integralności.3Platon, a następnie Arystoteles, mówią o arete ciała i duszy. W tym aspekcie można 

przywołać komentarz badacza i filozofa W. Jaegera, który podaje, że: „Platon kojarzy trzy zalety 

ciała: zdrowie siłę i piękność z cnotami duszy: pobożnością, męstwem, umiarkowaniem i sprawiedliwością w jeden 

wspólny chór. One wszystkie na równi głoszą harmonię wszechświata (tamże, s. 560). Platon mówi  

o piękności i zdrowiu ciała jako jego cnotach, które stanowią etyczny odpowiednik cnót duszy. 

Cnotą ciała jest jego zdrowie- naturalny porządek i stan organizmu (tamże, s. 542). Cnotą duszy 

jej sprawiedliwość. W obydwu aspektach- cielesnym i psychiczno- duchowym natura człowieka 

niejako sama, celowo dąży do swojej doskonałości4. 

Można zauważyć, że niegdyś kultura fizyczna i duchowa były ze sobą ściśle związane. Tak 

też rozumieli ja greccy lekarze, sportowcy. Uczyła ona upatrywać najwyższy ideał człowieka w 

równowadze sił fizycznych i władz umysłowych, duchowych. Jednak harmonia ta rozumiana była 

jako siła wiodąca w każdej dziedzinie do dobra i słuszności. Teoria ta dążyła do wychowania 

człowieka zdrowego na duszy i ciele. 

Miało temu służyć odpowiednie kształtowanie człowieka, które się składało z dwóch 

zasadniczych części: gimnastyki i muzyki. „Ponieważ są dwa takie pierwiastki w człowieku, więc 

jakiś bóg[…] dał ludziom dwie umiejętności muzykę i gimnastykę; dla temperamentu i dla 

umiłowania mądrości[…].Nie dla ciała, duszy, ale dla tych dwóch pierwiastków by ze sobą 

harmonizowały, trzeba każdy podciągać i opuszczać, pokąd nie będą współbrzmiały jak trzeba. 

                                                 
3 Zdaje się, że pojęcie integralności można porównać do pojęć takich jak: ład, symetria, porządek, miara. 
4 Celowość działania natury dobrze widoczna jest na przykładzie choroby ciała. Celowość działania natury polega na 
tym, aby powrócić do zdrowia. Działaniem lekarza nie jest działać wbrew naturze. Objawy choroby są już 
początkiem wyzdrowienia. Lekarz powinien jedynie uchwycić moment, kiedy przyjść z pomocą naturalnemu biegowi 
rzeczy, który zmierza do przywrócenia zdrowia. Natura sama sobie pomaga - naczelna zasada Hipokratejskiej teorii 
choroby (Jaeger, 2001,  s. 542-543). 
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Zatem kto najpiękniej gimnastykę ze służbą Muzom pomiesza[…] o tym może najsłuszniej 

powiemy, że posiada najwyższą kulturę osobistą (Platon, Państwo, za. Lipoński, 1974, s. 23). 

 Platon podaje, że należało zacząć od kształcenia duszy, a więc wychowania muzycznego. 

Zdaniem filozofa muzyka górowała nad wszystkimi innymi sztukami, ponieważ kształtowała  

w duszy człowieka wrażliwość na odbiór wartości, zwłaszcza na piękno (tamże, s. 802). Musike w 

języku greckim oznaczała nie tylko posługiwanie się tonami i rytmami, ale również słowem-logos. 

Platon ustalił zasadę, że harmonia, rytm podporządkowane są słowu. Słowo było bezpośrednim 

wyrazem ducha, a duch powinien pełnić rolę nadrzędną. Dlatego w swojej krytyce poezji zwrócił 

uwagę na to, jakie treści podaje się zwłaszcza modemu pokoleniu, które ulega wpływom 

dorosłych, oraz na formę, zwrócił też uwagę na język. Z harmonią ściśle łączył się rytm- tzw. ład 

ruchu. Słowo rhytmos pierwotnie nie łączyło się z wyobrażeniem ruchu, w wielu przypadkach 

wyrażało porządek czy następstwo przedmiotów. Tego porządku Grecy dopatrywali się zarówno 

w stanie spoczynku jak i w ruchu, w tańcu, pieśni, mowie (tamże, s. 798). Nie każdy jednak rytm 

Platon uważał za stosowny, pożądany był taki, który wyraża charakter człowieka mężnego  

i opanowanego. Oddawanie się wyłącznie muzyce powodowało jednak skutek odwrotny, czyniło 

człowieka zbytnio łagodnym i uległym. „Jeśli ktoś się podda fletowym czarom muzyki i pozwoli 

żeby mu ona przez uszy jak przez lejek zalewała duszę[…] harmoniami pełnymi słodyczy  

i miękkości, i całe życie nic, tylko kwili cicho albo leci w niebo na skrzydłach muzyki[…], to mu 

się temperament zaczyna topić i rozlewać[…], ten jakby sobie z duszy nerwy i ścięgna wyciągnął 

(Platon, Państwo, za. Lipoński, 1974, s. 23). 

Po rozpoczęciu kształcenia muzycznego należało dołączyć gimnastykę. Kolejność ta nie 

była przypadkowa, wynikała z hierarchii wartości przyjętych przez Platona. Ciało i zajmowanie 

się jego walorami stało na drugim miejscu. Interesujące w koncepcji Platona odnośnie do 

wychowania jest jednak to, że przypisuje wychowaniu gimnastycznemu wpływ na duszę 

człowieka, co znacznie podwyższa rangę kultury fizycznej. Według niego nie jest tak, że muzyka 

kształtuje wyłącznie duszę, a gimnastyka wyłącznie ciało (Jaeger, 2001, s.807). Obydwie te 

płaszczyzny wpływają na duszę. Celem gimnastyki zatem nie było wykształcenie atletycznej siły, 

ale osiągniecie odwagi. Zbytnia uwaga i koncentracja na ćwiczeniach fizycznych mogła 

doprowadzić do braku rozwoju intelektualnego i brutalizacji (tamże). 

Paideia według Platona miała polegać na owej harmonii, zestrojeniu, zespoleniu się wielu 

cech i umiejętności ludzkich w integralną całość. Posiadała wymiar indywidualny oraz społeczny, 

stanowiła ważny element teorii o idealnym państwie. Stworzony przez filozofa system 

wychowawczy opierał się na przekonaniu, iż stanowi normę, wzór do naśladowania o charakterze 

uniwersalnym. Wynikał on z rozumienia natury człowieka jako osoby indywidualnej, jak  

i społecznej. Idealne państwo - wspólnota złożona z wielu ludzi, z których każdy posiadał swoje 

zadania do realizacji, podobnie jak dusza człowieka miała dążyć do wewnętrznej jedności. Owo 

państwo miało dążyć do ładu i porządku społecznego, opierać się na sprawiedliwości. W takim 
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porządku każdy powinien wykonywać to, co do niego należy zgodnie z wybraną profesją, ale 

przyjąć wewnętrzną postawę nieustannej gotowości do działania z dobrą wolą. 

Podsumowując, ideał człowieka kaloskaghatos został ustanowiony przez grecką kulturę 

starożytną oraz filozofię. Zwłaszcza poprzez filozofów takich jak: Sokrates, Platon oraz 

Arystoteles. W ujęciu Platona ideał ten związany był z greckim modelem wychowawczym, tzw. 

paideią, i stanowił istotny element w jego teorii państwa. Ideał ten zakładał wszechstronny rozwój 

osobowości człowieka, integralność jego władz umysłowych, duchowych oraz cielesnych. 

Kalokgagatia była możliwa dzięki podjętej pracy na drodze do osiągnięcia doskonałości, ale także 

sama natura człowieka miała dążyć do osiągnięcia takiego stanu zintegrowania osobowości, który 

możemy nazwać zjednoczeniem, ładem, porządkiem, harmonią duszy. Model ten posiada wymiar 

jednostkowy oraz społeczny, co stanowi o jego uniwersalności. Dlatego też odbierany był jako 

model, wzór godny naśladowania w kulturze greckiej. Zaznaczył tym samym swoją obecność w 

kulturze fizycznej antycznej Grecji, która zakładała szerokie wykształcenie sportowca i nie 

ograniczała się wyłącznie do sfery biologicznej człowieka. Składała się z dwóch filarów ciała  

i ducha, które miały być udoskonalane, aby osiągnąć szczęście, pełnię człowieczeństwa. 

Przyznawała pierwszeństwo wartościom wyższym w kształtowaniu osobowości człowieka, 

zaznaczając ważną rolę wartości związanych z jego fizycznością. 
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Dextrarum iunctio – rzecz o znaczeniu ślubnego pierścienia  

 

„Zgubiono pierścień: nie jakiś spośród wielu, lecz ten najcenniejszy.  

Nie wiemy czy został wyrzucony czy niepostrzeżenie zsunął się z serdecznego palca (…) 

 dłoń ubogacona obietnicą dziś jest osamotniona, odarta z marzenia…”  

                                                                              (Tassinari, 2011, s. 5) 

 

 

W każdym niemal muzeum artystycznego rzemiosła w dziale biżuterii odnaleźć można pierścienie 

z motywem splecionych w uścisku prawic (na temat pierścieni w zbiorach polskich zob. Letkiewicz, 2006, 

s. 260-262, 543, Nowacki, Piwocka, 2011, s. 23). Popularny od okresu hellenistycznego i obecny  

w biżuterii do XIX stulecia wizerunek dextrarum iunctio, zyskuje wyjątkowe znaczenie w kontekście 

zaręczyn czy zaślubin (Mason, Packer, 1974, s. 146). Aby rozszyfrować ich głęboką treść trzeba sięgnąć do 

rytuału zaślubin starożytnego Rzymu jak i do symbolicznych znaczeń, jakie przypisało dłoniom 

chrześcijaństwo. Obowiązującą w Rzymie ceremonię zaślubin opisuje Suzanne Dixon (1992) podkreślając 

jej najważniejszy moment stanowiący o zawarciu związku, jakim było dextrarum iunctio -  złącznie dłoni 

narzeczonych, które z czasem stało się symbolicznym gestem wyrażającym małżeństwo. Należy zwrócić 

uwagę na jego szczególne znaczenie. Paterfamilias będący nie tylko ojcem ale i prawnym reprezentantem 

kobiety oddawał jej dłoń w ręce małżonka – oznaczało to tyle, iż oddawał ją w opiekę ale i pod 

jurysdykcję męża. Nie bez przyczyny, zatem to męska dłoń zamyka w sobie dłoń kobiety, nad którą 

sprawuje pieczę i którą ochrania (szerzej na ten temat zob. Treggiari, 1991; Gardner, 1998; Grubbs, 2002; 

Hersch, 2010; Raja, Sebesta, 2015), w ostatnim z wymienionych zob. też zbiór rzymskich artefaktów 

ilustrujących zawarcie małżeństwa). Wyobrażenie mężczyzny i kobiety podających sobie prawice można 

odnaleźć na licznych sarkofagach przeznaczonych tak dla męskiego jak i żeńskiego pochówku 

(Dixon,1992, s. 64-65, il. 21, s. 166). Splecione prawice w cesarstwie Rzymskim są jednak nie tylko gestem 

oznaczającym zawarcie związku małżeńskiego. Są też znakiem przyjaźni i zgody, zawarcia przymierza, 

często „pieczętowanym” sygnetem z wizerunkiem dextrarum iunctio [il. 10, 11]. Samo zaś przedstawienie 

zaślubin jest jeszcze obrazem harmonii i zgody w szerszym znaczeniu. Na rewersie sestercji Antoniusa 

Piusa z ok. 138-161 roku z British Museum w Londynie [il. 1.], ukazane zostały dwa pokolenia cesarskich 

małżonków trzymających się za ręce (Antonius Pius z Faustą Starszą i Marek Aurelius z Faustą Młodszą). 

                                                 
1 ILUSTRACJE ZAMIESZCZONO NA KOŃCU ARTYKUŁU – W ZAŁĄCZNIKU. 
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Ponadto panujący cesarz dzierzy w dłoni personifikację Concordii (Zgody) – całość obiega inskrypcja: 

„Concordiae S[enatus] C[onsulto]”. Harmonia i zgoda w cesarskim związku małżeńskim staje się w ten 

sposób metaforą, ale i realnym gwarantem harmonii i dobrobytu państwa.  

Chrześcijanie przejęli rytuał zaślubin z tradycji rzymskiej. Podanie prawic stało się nieodłączną 

częścią ceremonii. Warto zwrócić uwagę na znaczenie gestu rąk, jego biblijne uzasadnienie jak  

i objaśnienie teologiczne. Nie trzeba nikogo przekonywać, że człowiek komunikuje się za pomocą ciała. 

Ciało pierwsze dostrzega cielesnymi oczami, ciało drugiego człowieka. Można powiedzieć, że człowiek 

najpierw „myśli” ciałem, porusza nim wyrażając emocje zanim przyjdą słowa. Bezwarunkowy odruch 

chęci przytulenia płaczącego dziecka jest najlepszym tego przykładem. Ale gest jest już czymś zupełnie 

innym. „Nie każdy ruch jest gestem, a cóż dopiero gestem symbolicznym” – pisze Dorotea Forstner  

w Świecie symboliki Chrześcijańskiej (2001, s. 18). Gest jest wyrazem świadomego panowania nad ciałem, 

zwłaszcza gdy ma wyrażać coś więcej ponadto, czym jest na pierwszy rzut oka. Gesty – jak słusznie 

zauważa wspomniana autorka – nie mogą być samowolne czy swobodne i nie są niczym osobistym. Gesty 

zwłaszcza liturgiczne, określone są szczegółowym ceremoniałem nadającym im głębokie znaczenie. 

„Chodzi o Chrystusa, który posługuje się człowiekiem, jako swoim narzędziem” (tamże). Szczególnie 

predystynowanym do wykonywania gestów organem, jest ręka (Le Goff, Truong, 2006, s. 137). Ręka, 

która w sposób symboliczny wyraża siły sprawcze. W Piśmie Świętym ręka, ręce czy dłoń mają znaczenie 

odnoszone w sposób ogólny do działania, a w tym kierowania kimś lub czymś, nadzorowania, a także 

wyrażają energię i zapał w podejmowaniu czynu (Forstner, 2001, s. 352). Nie powinien zatem dziwić fakt, 

iż gesty rąk w Starym Testamencie wywodzone były z Boskiego nakazu, żeby wspomnieć cuda Mojżesza 

dokonywane przed faraonem, które poprzedzone były wyciągnięciem ręki (Wj 6, 6; Pwt 5, 15; Iz 30, 30. 

53, 1-12 cyt. za Lurker 1989, s. 197).  Ręka jest symbolem mocy i siły, także twórczej, ocala i chroni, 

uzdrawia ale i karze – dotyczy to zwłaszcza Prawicy Boga, której symboliczne znaczenie wypełni się w 

chwili Wcielenia. Odnoszą się do tego słowa Ewangelii św. Jana (J 12, 38) odwołujące się tekstu Izajasza, 

który nazywa cierpiącego Sługę Bożego – ramieniem Pańskim, a także fragment Ewangelii św. Łukasza, 

który brzmi: „On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami swych serc” 

(Łk 1, 51 cyt. za tamże). Wszyscy Ojcowie Kościoła byli zgodni, co do tego, że prawdziwą Ręką Boga jest 

Chrystus – czyli Bóg w działaniu (Forstner 2001, s. 352-353, Lurker 1989, s. 198). Ręce są też szczególnie 

ważne, gdy chodzi o nawiązanie duchowej łączności między ludźmi. Ręka jest symbolem dotykania, nie 

tylko fizycznego, ale i duchowego drugiej osoby, podanie zaś prawej dłoni, rozumiane było (np. przez św. 

Augustyna) jako znak zgody, przebaczenia i połączenia (cyt. za tamże, s. 351.).  

Rękę jako symbol siły, działania, tworzenia, przysięgi, przyjaźni i miłości, daru i szczodrości 

odnajdujemy jako źródło wielu słów i niesionych przez nie znaczeń jak: rękodzieło, zrękowiny-zaręczyny, 

rękojmia, poręczenie, rękojeść (rączka-uchwyt), zręczny, rączy (szybki). Zaś w Piśmie Świętym znajdujemy 

początek znaczenia związków frazeologicznych ze słowem ręka. „Położyć na kogoś rękę” – oznacza wziąć 

w swoją moc („Panie, Tyś mnie utworzył i położyłeś na mnie rękę swoją” Ps 138, 5). „Być w czyichś 

rękach” – zaś znaczy tyle co uzależnienie, poddanie się czyjejś woli, oddanie się komuś, także w opiekę 
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(„Jeśli oddasz ten lud w ręce moje, zgładzę miasta jego” Lb 21, 22, „W Jego rękach znajduje się dusza 

wszelkiej istoty żywej” Hi 12, 7-10, „Ojcze w Twoje ręce oddaję mego ducha” Łk 23, 46). 

Nie bez znaczenia jest też symbolika strony prawej, a co za tym idzie prawej dłoni (szerzej na ten 

temat zob. Lurker 1989, s. 186-187). Strona prawa łączona jest z dobrem, z czystymi intencjami. Podanie 

prawej dłoni, należy zatem rozumieć, jako chęć czynienia dobra, a także – jak już zostało wyżej 

powiedziane – zgody, połączenia, pojednania, jednomyślności. Od najdawniejszych czasów dextrarum 

iunctio wyobrażało również harmonijne połączenie pierwiastka męskiego i żeńskiego.  

Wszystkie powyżej nakreślone znaczenia odnajdujemy w sztuce. W przedstawieniach pierwszego 

aktu zaślubin Adama i Ewy, którego wyobrażenie opiera się na opisie z Księgi Rodzaju.  W rozdziale 

drugim wspomnianej księgi czytamy: „Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.  

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i 

ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego to 

mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 

ciałem” (Rdz 2, 18.21-25). Warto zwrócić uwagę na średniowieczne przedstawienia opisanej sceny. Oto 

pierwsi rodzice, nadzy, lecz nieodczuwający wstydu stojąc przed Bogiem Ojcem łączą swoje prawice [il. 2].  

Pasywna dłoń Ewy jest wewnątrz aktywnej dłoni Adama – co oznacza jego nad nią opiekę. Bóg 

Ojciec łączy dłonie pierwszych ludzi [il. 3], trzymając na ich ramionach własne dłonie lub wkładając dłoń 

Ewy w dłoń Adama. Niekiedy podaje Adamowi rękę Ewy lub przyprowadza za rękę niewiastę do 

mężczyzny (jak na obrazie Hieronima Boscha – [il. 4]). Gest ów ma jasne znaczenie prowadzenia kobiety, 

oddania jej za żonę Adamowi czy w końcu także boskiego panowania nad człowiekiem, bowiem to dłoń 

Boga spoczywa na połączonych dłoniach małżonków (jak na miniaturze Mistrza Vergiliusa w Państwie 

Bożym św. Augustyna [ il. 5]). 

Złączenie prawic, jako symbol małżeństwa w starożytnym Rzymie, w świecie chrześcijańskim 

nabiera jeszcze głębszej treści, oznacza zgodę i harmonię małżonków w Bożym pokoju i pod Jego opieką. 

Myśli te obecne są w wielu wizerunkach sceny zaślubin, poczynając od najstarszego przedstawienia 

zawarcia małżeństwa przez Mojżesza, ukazanego na mozaikach Bazyliki Santa Maria Maggiore Rzymie,  

z lat 432-440 (zob. Hall, 1994, fig. 9), po Portret małżonków Arnolfini – najsłynniejszy obraz 

przedstawiającym zaślubiny świeckiej pary małżonków [il. 6] (tamże zob. analiza przedstawień zaślubin 

będących wzorem dla obrazu Jana van Eycka). 

Obecność Chrystusa podczas zaślubin obrazowana jest także wprost na obiektach rzemiosła 

artystycznego, zwłaszcza bizantyńskich. Jak uważa Clare Philips około V wieku personifikację rzymskiej 

Concordii, która znajdowała się choćby na wspominanej sestercji Antoniusa Piusa [il. 1], w scenach 

przedstawiających zaślubiny zastąpił Jezus (1996, s. 38). Od tego czasu pierścienie zaślubinowe 

przedstawiają najczęściej postaci małżonków, lub ich popiersia, często zwrócone ku sobie profilami, 

pomiędzy którymi znajduje się Chrystus lub wyobrażenie krzyża, całości towarzyszy grecka inskrypcja 

OMONOYA – harmonia w małżeństwie i w Bogu [il. 7, 8]. 

Podobne znaczenie mają ślubne pasy bizantyńskie, złożone z medalionów, na których znajdują się 

wyobrażenia małżonków podczas zaślubin w obecności Chrystusa. Jest tak na centralnych medalionach 
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pasa z Dumbarton Oaks Collection w Waszyngtonie [il. 9], (szerzej na temat obiektu zob. Kantorowicz, 

1960) i na pasie z kolekcji w Luwrze, który opatrzono inskrypcjami życzeń dla właściciela pasa, cieszył się 

Łaską Boga i dobrym zdrowiem (Aghion, 1992, s. 133-134).  

Nie wiadomo dokładnie, kiedy utrwalił się rytuał wymieniania ślubnych obrączek. Najstarsze 

przekazy egipskich papirusów pochodzących sprzed trzech tysięcy lat świadczą, że pierścienie na 

serdecznym palcu lewej dłoni nosiły kobiety (być może były to pierścienie zaślubinowe). Noszenie 

różnych pierścieni w cesarstwie Rzymskim było dość powszechne tak wśród mężczyzn jak i kobiet. Anne 

Ward uważa, że pierścienie noszono od niepamiętnych czasów – wykonywane były z różnych materiałów, 

a od czasu opanowania technik obróbki metalu stawały się coraz bardziej popularne. Klasyfikując 

pierścienie w starożytności wspomniana autorka wykazuje, że zasadniczo nie miały one dekoracyjnego 

zastosowania – największy zbiór pierścieni to pieczęci lub pierścienie rytualne – o przeznaczeniu 

magicznym lub kultowym, których znaczenia dziś już nie da się wiarygodnie potwierdzić. Wiadomo jednak 

bez najmniejszych wątpliwości, że pierścienie pełniły funkcję identyfikacyjną lub reprezentacyjną osoby, 

która je nosiła, oznaczały jej szczególną godność i władzę nad innymi (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 

1981, s. 9-14). W Starożytnej Grecji pierścień był znakiem wolnego człowieka. Złote mogli nosić  

w Rzymie początkowo jedynie senatorowie i szlachetnie urodzeni. W czasach średniowiecza znaczenie 

pierścieni było podobne, używano ich jako znaków pieczętnych, jak sygnety herbowe. Funkcjonowały 

także sygnety z symbolami religijnymi, o których pisał już w III wieku Klemens Aleksandryjski 

dopuszczając dla chrześcijanina jedynie te, które były neutralne w stosunku do pogaństwa lub wyobrażały 

tzw. crux dissimulata – krzyż zastępczy (zob. Kobielus 2000, s. 137-161). Noszono amulety, a także 

popularne były pierścienie sentymentalne – symbole miłości lub żałoby. W tym czasie pierścienie nie były 

już tak istotnym wyznacznikiem statusu społecznego czy funkcji militarnej jak to było w starożytności. Od 

XIV wieku – jak pisze John Cherry – pierścienie jak i inne ozdoby ze złota, srebra i drogich kamieni 

noszono już bardzo powszechnie, o czym świadczą wprowadzane w niemal wszystkich państwach Europy 

zakazy i podatki od luksusu (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 1981, s. 53). Od XVI stulecia powszechność 

noszenia pierścieni jeszcze wzrosła. Ukazują to zachowane artefakty jak i źródła ikonograficzne (portrety) 

oraz relacje naocznych świadków, wśród których warto wspomnieć weneckiego ambasadora 

przebywającego na dworze Henryka VIII, który relacjonował, że dłonie króla lśniły klejnotami. Jak podaje 

Charlotte Gere w inwentarzach z roku 1530 zapisano, iż do władcy Anglii należały 234 pierścienie (tamże, 

s. 89). W czasie od XVI do XIX wieku noszono pierścienie ze względu na ich dekoracyjną jak  

i symboliczną funkcję. Rozpowszechniły się ozdoby o charakterze sentymentalnym, z motywem memento 

mori jak i pierścienie żałobne i miłosne (pierścionki kochanków, narzeczonych lub małżonków, których 

znaczenie dziś jest trudne do ustalenia z całą pewnością (tamże, s. 95-96). Diana Scarisbrick (1993) autorka 

fundamentalnego studium dotyczącego symbolicznych znaczeń i typologii pierścieni od czasów 

średniowiecza do XX wieku ukazuje jak wiele funkcji pełniły te dekoracyjne artefakty, udowadniając, że 

biżuteria ta była przede wszystkim znacząca (na temat znaczeń biżuterii zob. Pointon M., 2009). Od 

najdawniejszych czasów – niosła ze sobą ściśle określone symboliczne treści, wśród których prestiż 

wysokiej społecznej pozycji był na miejscu pierwszym (Forstner 2001, s. 424, Lurker 1989, s. 175). Sam 
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zaś pierścień ze względu na formę okręgu łączono znaczeniowo z kształtem koła, które było symbolem 

wieczności. Wszystkie wymienione dotąd znaczenia czytelne są również w rytualnych pierścieniach 

zaślubinowych. Od I wieku w Rzymie zaślubin dokonywano niekameryzowanym pierścieniem, także  

z wizerunkiem splecionych dłoni [il. 10, 11]. Izydor z Sevilli w Historii Naturalnej (XXXIII, 6 – Prawo do 

noszenia złotych pierścieni) podawał, iż zakładano go na serdeczny palec lewej dłoni, gdyż – jak wierzono – 

od niego biegnie vena amoris - żyła lub nerw prosto do serca (cyt. za Gallo, 2011, s. 24). 

Tradycja ceremonii zaślubin z użyciem pierścienia jak uważa Edwin Hall (1994) była trwalsza na 

terenie Italii, niż na północy Europy, gdzie już od XII wieku małżeństwa były zawierane w świątyni  

i połączenie prawic miało mieć znaczenie przede wszystkim oddania ręki panny młodej przez osobę 

duchowną, która pełniła w ceremonii rolę ojca na wzór Boga Ojca oddającego Ewę pod opiekę Adamowi. 

Na półwyspie Apenińskim jeszcze w XIV stuleciu – jak podaje wspomniany autor – ślub celebrowano, jak 

za czasów rzymskich, w domu ojca pana młodego (którego darem dla przyszłej synowej były najpierw 

monety a z czasem pierścień), dokonując jej gestem dextrarum iunctio i wymianą pierścieni. W tym czasie  

w sztuce włoskiej artyści częściej obrazują zaślubiny Józefa i Marii przez nałożenie pierścienia na 

serdeczny palec prawej dłoni (jak to jest w przypadku Giotta – [il. 12]). 

W XIV stuleciu zawierano już związek małżeński w Kościele a pierścień lub obrączki były 

uświęcane błogosławieństwem celebransa, nakładano je w tym czasie częściej na prawą dłoń, niż na lewą 

jak to było w starożytności czy w wiekach późniejszych. Pierścienie były złote lub srebrne, nierzadko  

z drogimi kamieniami (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 1981, s. 59).  

Szczególna popularność pierścienia zaślubinowego czy zaręczynowego z wizerunkiem splecionych 

prawic – tzw. federing (nazwa nadana przez XIX-wiecznych kolekcjonerów biżuterii pochodzi od włoskiego 

mani in fede) – przypada na terenie całej Europy na wieki od XII do XVIII (Newman, 1999,  s. 122, 

Letkiewicz, 2006, s. 543). Dwunastowieczne przykłady srebrnych federing pochodzące z terenów Anglii 

(przechowywane w British Museum) publikuje John Cherry. W czasie, o którym mowa pojawiały się ich 

różne odmiany: proste obrączki dekorowane splecionymi dłońmi (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 1981, s. 

60, il. 114) [il. 12] kameryzowane pierścienie, w których dextrerum iunctio umieszczano po przeciwnej stronie 

obrączki (tamże, s. 64, il. 125) [il. 13], oraz srebrne pierścienie dekorowane motywem serca, z którego 

wyrastają czteropłatkowe kwiaty jak na XV-wiecznej obrączce ślubnej przechowywanej w Museum V&A 

w Londynie, na której inskrypcja „GOD HELP” wskazywać ma na wspólnotę małżeńską wspomaganą 

bożym błogosławieństwem (tamże, s. 83, il 195) [il. 14]. 

Wyjątkowym przykładem jest złoty pierścień z przełomu XIII i XIV wieku pochodzący z terenów 

Italii (obecnie w Museum V&A w Londynie) niezidentyfikowanego Tomasa [il. 15], w który wmontowano 

starożytne intaglio z wyobrażeniem splecionych prawic i zaopatrzono w łacińską inskrypcję z Ewangelii 

św. Jana (1, 14): „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, oraz CHRYSTUS KRÓL, 

CHRYSTUS ZWYCIĘZCA, CHRYSTUS PRAWODAWCA (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 1981, s. 66-

67, il. 135). Trudno dziś wyrokować o symbolicznym znaczeniu tego połączenia dłoni wyobrażających 

zgodę i harmonię ze słowami św. Jana unaoczniającymi Wcielenie, nie należy jednak wykluczyć faktu, że  

w tym przypadku mamy do czynienia nie z prostym wtórnym zastosowaniem starożytnej pieczęci, ale ze 
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szczególnym nadaniem treści przedstawieniu, które tutaj być może oznacza przymierze między Bogiem  

a ludźmi realizowane w Osobie Chrystusa.  

W późnym średniowieczu – zwłaszcza na północ od Alp pojawiła się odmiana – gimmelring – 

bliźniaczych pierścionków ruchomych (składanych), w których na osobnych obrączkach umieszczane były 

prawe dłonie. Jak uważa Harold Newman do chwili zaślubin, narzeczeni mogli nosić po jednej obrączce 

(1999, s. 122). Zachowane przykłady – zdaniem Charlotte Gere nie poświadczają tego uroczego mitu, 

gdyż pierścienie bliźniacze są nierozłączne (Gere 1981, s. 98). British Museum przechowuje bogato 

zdobiony składany pierścień ślubny pochodzący z XVI stulecia z terenów Niemiec [il. 16] z napisem „Co 

Bóg złączył człowiek niechaj nie rozdziela”, (opis zob. tamże, Phillips, 1996, s. 89). 

Jeszcze ciekawszy jest obiekt z Metropolitan Museum of Art. Niemiecki pierścień datowany na 

1631 rok oprócz motywu dłoni trzymających serce, po rozłożeniu odkrywa ukryte we wnętrzu figurkę 

dziecka i kościotrupa. W wyjątkowy sposób spleciono w tym obiekcie wiele symbolicznych elementów: 

połącznie dwojga wyobrażone łączącymi się dwoma kamieniami, miłość symbolizowaną przez oddanie 

serca, przysięgę finalizowaną uściskiem prawic, w końcu sąsiadujące ze sobą: dziecko – owoc małżeństwa 

– nowe życie i śmierć, której emblematem jest kościotrup. Całość dopełnia identyczny napis jak na 

pierścieniu z Londynu: „Co Bóg złączył człowiek niechaj nie rozdziela”, który jeszcze wyjaśnia dobitniej 

znaczenie wszystkich symboli [il. 17] (zob. też Scarisbrick 1993, s. 106-107). 

Warto przywołać jeszcze jeden obiekt z brytyjskiego muzeum, nie tylko ze względu na 

bogate zdobnictwo ale i na szczególne symboliczne znaczenie [il. 18]. Ślubny pierścień typu fede 

ozdobiono księgą, na której znajduje się czaszka z przeplecionymi wężami – symbol przemijania, 

rozkładu i śmierci. Na obrączce z jednej strony przedstawiono Adama i Ewę w chwili 

popełniania grzechu pierworodnego (spożywania owocu z drzewa wiadomości Dobrego i Złego) 

oraz wygnanie z raju – z drugiej. Na wewnętrznej stronie okładki księgi znalazły się cytaty  

z Pisma Świętego: z Listu do Rzymian (14, 8): „Jeżeli bowiem żyjemy, żyjmy dla Pana, jeśli zaś 

umieramy, umieramy dla Pana” i z Psalmu 37, 5: „Powierz Panu swą drogę, Jemu zaufaj, On sam 

będzie działał”. Wewnątrz księgi zaś znajduje się postać człowieka ukazanego we śnie – 

symbolizującym śmierć (w tzw. pozie sansowinowskiej, jaką znamy z renesansowych nagrobków 

w Kaplicy Zygmuntowskiej) i opierającego łokieć na trupiej czaszce (opis zob. Gere 1981, s. 98). 

Nie ulega wątpliwości, iż ikonografia tego pierścienia ma głębokie, symboliczne znacznie. 

Ozdobna obrączka, łącząc prawice nowożeńców unaocznia rolę, do której są powołani – życie w 

harmonii, wskazuje na natchnione treści Księgi Pisma Świętego, w których znajdują się 

odpowiedzi, na wszystkie pytania, w końcu przez obecność Adama i Ewy przypomina o grzechu  

i śmiertelności, przemijaniu i kruchości życia, które jest tylko krótką wędrówką ku wieczności. 

Paradoksalnie to przebogate, piękne arcydzieło sztuki złotniczej ukazuje znikomość rzeczy 

ziemskich, wskazując właścicielowi jedyną drogę ocalenia od śmierci wiecznej – całkowite  

i bezwarunkowe oddanie życia Bogu, na każdym jego etapie – od narodzin ziemskich po 

narodziny dla nieba. 
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Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden pierścień z lat 1550-1600 z motywem splecionych dłoni 

po wewnętrznej stronie obrączki, przechowywany w Rijksmuseum w Amsterdamie. O obiekcie niewiele 

wiadomo, poza przybliżoną datą i miejscem powstania prawdopodobnie na trenie Italii (Keuze uit de 

aanwinste, 1966, s. 44, il. 5) [il. 19]. Pierścień dekoruje serce stanowiące podstawę dla oprawy diamentowej 

rozety, podtrzymywane przez postać kobiety oraz jednorożec, którego róg godzi w oprawę drogocennego 

klejnotu. Odpowiedź na pytanie o symboliczne znaczenie tego obiektu jest oczywiście jedynie próbą, dla 

której trudno znaleźć potwierdzenie w dokumentacji, gdyż nie posiadamy wiadomości na temat właściciela 

czy właścicielki pierścienia. Wziąwszy pod uwagę opisy legendarnego zwierzęcia jak i jego symboliczne 

interpretacje, to iż był uosobieniem siły i potencji, czujności, dzikości a także czystości i dziewictwa, przez 

to iż według legend zasypiał na kolanach dziewic. Jak i fakt, że w średniowiecznej ikonografii jednorożec 

miał ambiwalentne znaczenie; mógł uosabiać wcielającego się Chrystusa, a jego róg odnoszono do krzyża, 

jednocześnie w odniesieniu do Psalmu 21, 22: „Wybaw mnie Panie do paszczęki lwa, a od rogów 

jednorożców mnie poniżonego”, mógł oznaczać śmierć (Kobielus, 2002, s 127-128), można przypuszczać, 

że dekoracja pierścienia zaślubinowego czy też zaręczynowego może odnosić się do czystości intencji jak  

i czystości ciała, będąc jednocześnie swoistym memento mori. W porównaniu z powyżej opisanymi 

obiektami, jak i renesansowymi przedstawieniami jednorożca w sztuce (zob. McDowall, 2013) należy 

odczytywać znaczenie pierścienia, jako obrazu czystej miłości z jednoczesnym przypomnieniem  

o znikomości ziemskiego świata, w tym także ludzkich namiętności wobec przemijania i śmierci. 

Należy jeszcze zaznaczyć, że jednorożec w sztuce najczęściej pojawia się w kontekście polowania. 

Jego symboliczne znaczenie w ujęciu antropologicznym omawia Brittney Oswald (2011) w studium pod 

tytułem: The sexuality of the unicorn, sugerując, iż zwierzę jest metaforą ideału męskości wyrażanej przez siły 

witalne, odwagę, inicjatywę i płodność, a polowanie na niego można rozumieć, jako inicjację czy próbę 

męskości. Analizując symboliczne treści tapiserii z polowaniem na jednorożca z 1495-1505 z południowo-

niderlandzkich warsztatów (przechowywanych w Metropolitan Museum of Art) wspominana autorka 

wskazuje na falliczną interpretację rogu, który ma symbolizować potencję i płodność nie tylko fizyczną, ale 

i duchową (Oswald, 2011, s. 5-7). Być może w omawianym pierścieniu należy dopatrywać się znaczeń 

jednorożca, także jako symbolu mężczyzny i jego potencji płodzenia potomstwa. Wydaje się, iż pierścień 

w symultanicznym ujęciu prezentuje dwie sceny z polowania. Spotkanie z dziewicą i oczyszczenie 

zatrutego źródła. Według mitologii i Bestiarium róg jednorożca miał moc leczniczą i oczyszczającą. 

Zanurzenie w źródle ma wyobrażać potencję naprawczą wobec natury, jaką posiada jednorożec. Na 

pierścieniu róg jednorożca zanurza się w źródło diamentowe – najcenniejszy wśród szlachetnych kamieni. 

Diament, który od najdawniejszych czasów jest symbolem stałości, odwagi i siły, a także zwycięstwa nad 

siłami zła, przed którymi chroni swojego właściciela. Diament, który w średniowieczu był też symbolem 

wierności (Forstner, 2002, s. 138-139) jest tutaj symbolicznie wzmacniany przez siłę oczyszczającą rogu 

jednorożca. Diament jest też w Piśmie Świętym metaforą twardości serca (Księgi Jeremiasza 12,1  

i Zachariasza 7,12. Zob. Forstner 2002, s. 138). Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż na omawianym 

pierścieniu kobieta oddaje ozdobione diamentem serce a jednorożec je oczyszcza to należy przychylić się 
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do chrystologicznej interpretacji mitycznego zwierzęcia, które tutaj na wzór Chrystusa oczyszcza myśli  

i uświęca miłość. 

Bez względu na to, jaką przyjmie się interpretację, a może nawet, jeśli przyjmie się wszystkie 

zaproponowane, trzeba zauważyć, że to niezwykłe dzieło złotnicze podarowane w chwili składania 

obietnicy małżeństwa czy małżeńskiej przysięgi staje się samo niemal traktatem o życiu, miłości, wierności 

i śmierci, o dążeniu do ideału, o połączniu kobiety i mężczyzny, o wiecznym trwaniu, wspólnocie myśli  

i ciała. 

Od XIV a najpełniej od XV stulecia pierścienie zaślubinowe – jak i te opisane już powyżej – miały 

bogate zdobienie a splecione dłonie pojawiały się, jako symboliczny znak na tej części obrączki, która 

znajdowała się po wewnętrznej stronie dłoni narzeczonej (Mason, Packer, 1974, s. 146, Ward, Cherry, 

Gere, Cartlidge, 1981, s. 59). Wyjątkowym przykładem tego rodzaju pierścienia rytualnego jest żydowski, 

gotycki pierścień odnaleziony w 1998 roku podczas prac archeologicznych w centrum Erfurtu wśród 

przedmiotów należących do tzw. Skarbu Zadżumionych zakopanego w roku 1349 (zob. Campbell, 2009) 

[il. 20]. Watro wspomnieć, że zaślubinowy pierścień żydowski jest ważnym elementem symbolicznym 

ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Pan młody obdarowuje nim pannę młodą wypowiadając 

słowa: „Oto jesteś mi poświęcona tym pierścieniem”. W ten sposób nałożenie go na wskazujący palec 

prawej dłoni panny młodej rozpoczyna obrzęd zaślubin.  Kształt pierścienia nawiązujący do prostego 

domu lub bogato dekorowanej świątyni ma dwojakie symboliczne znaczenie. Po pierwsze wskazuje na cel 

zawarcia związku małżeńskiego, którym jest zbudowanie domu – rozumianego jako więź rodzinna [il. 21]. 

Wiąże się z tym często pojawiająca się inskrypcja „Mazel Tow!” – oznaczająca życzenia szczęścia młodej 

parze. Po drugie bogato zdobiona budowla – jak to ma miejsce we wspominanym pierścieniu z Erfurtu – 

jest też wyobrażeniem Świątyni Jerozolimskiej, o której zawsze należy pamiętać. 

Około polowy XIX wieku zaczęły obowiązywać zupełnie gładkie ślubne obrączki – niekiedy  

z kameryzowanym imieniem lub wyrażającą uczucia inskrypcją (Ward, Cherry, Gere, Cartlidge, 1981,  

s. 97). Zanim jednak doszło do tej minimalizacji ślubnego pierścienia, na przestrzeni od XVII do XIX 

wieku można zaobserwować różne odmiany pierścieni typu fede. Bogaty zbiór, niemal wszystkich 

występujących odmian posiada muzeum Alberta i Victorii w Londynie. Znajdują się tu:  proste pojedyncze 

obrączki, gimmel ring, puzzle ring, jak i pierścienie typu fede z dodatkowymi motywami: kwiatami, sercami, 

memento mori, węzłami miłości, czy niezapominajkami – występującymi często w XIX-wiecznej angielskiej 

biżuterii miłosnej, których angielska nazwa: forget-me-not wyraża życzenie wiecznej pamięci o ukochanym. 

Oprócz już omawianych, należy wspomnieć o datowanym na 1600-1650 pierścieniu typu puzzle 

analogicznym do gimmel, ale złożonym z trzech obrączek, na których widnieją napisy: „mój początek i mój 

koniec”, „co Bóg łączy ma być razem” i „nikt nas nie rozdzieli” – które po złożeniu pierścienia kryją się 

wewnątrz obrączek. Motywem dekoracyjnym są dłonie podtrzymujące serce. Splecione na sercu prawice 

są oczywistym obrazem wagi małżeńskiej przysięgi i piękną realizacją związku frazeologicznego: „z ręką na 

sercu” – który uwiarygadnia wypowiadane słowa przysięgi, podkreślając jednocześnie prawdomówność  

i czystość intencji [il. 22]. 
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Pierścienie typu puzzle popularne w XVIII wieku mogły składać się z większej ilości obrączek 

(nawet ośmiu), które były z czasem coraz prostsze, a jedynym ich motywem dekoracyjnym stał się  

z czasem ów węzeł splatający obrączki – który także nabierał symbolicznych treści – węzła miłości, czy 

węzła małżeńskiego (opisuje je dokładnie Diana Scarisbrick 1993, s. 115-116). Typowym przykładem jest 

pierścionek z brytyjskiego muzeum datowany na XVIII wiek  [il. 23]. 

 

Na koniec, warto jeszcze wspomnieć o szczególnym rodzaju pierścienia wywodzącego się z fede.  

Jest nim claddagh, który pojawił się około 1700 roku na terenie Irlandii za sprawą złotnika Bartłomieja 

Fallona (1676-1700) pochodzącego z Galway (miasteczka w pobliżu rybackiej wioski o nazwie Claddagh). 

Obrączkę ozdobioną dłońmi podtrzymującymi ukoronowane serce chętnie noszono w XVIII stuleciu na 

wyspach brytyjskich. Z jej powstaniem wiąże się wiele romantycznych legend (zob. Quinn, 1970, Mulven, 

1994), których motywem wspólnym jest symboliczne znaczenie elementów ozdobnych. Od początku 

oznaczać miały miłość (serce), przyjaźń (dłonie) i lojalność (korona) [il. 24]. Z końcem XX wieku 

odnotowano niezwykłe zainteresowanie pierścieniem dodając mu szczególnego lokalnego znaczenia  

o narodowym zabarwieniu – Claddagh stał się emblematem Irlandii czy raczej irlandzkości (Walker i in., 

2013). Dziś używany jest jako pierścień zaręczynowy lub ślubny, często też dziedziczony przez najstarszą 

córkę lub wnuczkę (McAdoo, 2005). Jak podają Collin Murphy i Donal O’Dea sposób noszenia 

pierścienia ma informować o statusie relacji w jakiej znajduje się osoba, która ma na palcu claddagh. 

Noszony na prawej dłoni sercem w kierunku paznokci oznacza osobę wolną i być może poszukującą 

miłości, jeśli serce jest skierowane w stronę dłoni – oznacza to osobę w związku. Noszony na lewej dłoni 

z sercem skierowanym w stronę paznokci – oznacza osobę zaręczoną, zaś gdy serce jest po stronie dłoni – 

zamężną (Murphy, O’Dea, 2006). 

 

 

*** 

Pierścienie zaślubinowe – czy ślubne obrączki, jako pierścienie sakramentalne są szczególnego 

rodzaju zastawem, rękojmią małżeństwa a jednocześnie symbolem wierności złożonej przysiędze  

i wzajemnego powiązania. Te ze splecionymi prawicami nie były jedynie pamiątką zaślubin, 

naśladownictwem gestu, który oznacza zawarcie związku małżeńskiego, ale wyrażały – w religijnym ujęciu 

– prawdziwe połączenie dwojga ludzi, którzy w tym symbolicznym geście łączą się nie tylko cieleśnie, ale  

i duchowo, składając ślubowanie wprost z „ręką na sercu” – co wyrażają splecione w uścisku dłonie  

w bliźniaczych pierścieniach. Warto pamiętać o tym dawnym motywie oznaczającym zgodę i harmonię, ale 

także nierozerwalny węzeł małżeństwa – oddanie się w opiekę i otoczenie opieką, przyjaźń, miłość, 

zaufanie i zgodę, aż do śmierci. Można bez przesady powiedzieć, że pierścienie z wizerunkiem dextrarum 

iunctio,  którego znaczenie od czasów starożytnych przetrwało do współczesności, są symbolicznym 

znakiem miłości o bardzo głębokiej treści – nie romantycznego uniesienia, ale i realnej obietnicy trwania.  

Na uwagę zasługuje fakt owej szczególnej ewolucji rytualnego pierścienia, który dokonał się na 

przestrzeni XVIII, a zakończył w połowie XIX wieku (pomijając oczywiście wyjątkowość historii 
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irlandzkiego claddagh). Kiedy ślubny pierścień ulegał z czasem znacznemu uproszczeniu by stać się w 

końcu prostą obrączką, pierścionki wyrażające uczucia – pierścionki kochanków, były bardzo dekoracyjne 

i bogato kameryzowane, rozwinęło się wiele ich poetyckich form z motywami kwiatowymi, węzłami 

miłości, gołąbkami, sercami, kupidynami… niektóre z nich, jak urocze giardinietti modne były jedynie dwie 

dekady na początku XVIII stulecia (Munn, 1993, na temat zbiorów polskich zob. Letkiewicz, 2011).  

Czyżby drogi miłości i małżeństwa wyrażane przez drogocenny dar pierścienia bezpowrotnie się 

rozeszły, skoro obrączka nazywana jest dziś popularnie kajdanami, a małżonek jej zakładnikiem…? Nie 

będzie chyba przesadą stwierdzenie, że głębokie oświeceniowe przemiany, sekularyzacja i deteologizacja,  

a będąca ich naturalną konsekwencją w dzisiejszych czasach globalizacja, doprowadziły także do odarcia  

z głębokiej treści i tych pięknych przedmiotów… które dziś są jedynie – nomen omen – przedmiotem 

pożądania.  

 

Bibliografia: 

Aghion I. i in., (1992), Byzance. L'Art byzantin dans les collections françaises, Paris: Éditions de la Réunion des 

musées nationaux. 

Campbell M., (2009) Treasures of the Black Death, ed. C. Descatoire, London: Walles Collection. 

Dixon S., (1992), The Roman Family, Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Fotstner D., (2001), Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i opr. W. Zakrzewska, TP. Pachciarek,  

R. Turzyński, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 

Gallo M., (2011), Separati, divorziali e risposati, (W:) P. Tassinari (Red.), (2011), L’anello perduto, s. 22-45, 

Cantalupa: Effata editrice. 

Gardner J.F., (1998), Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford: Clarendon Press. 

Grubbs J.E., (2002), Women and the Law in the Roman Empire, London & New York: Routledge. 

Hall E., (1994) The Arnolfini Betrothal: Medieval Marriage and the Enigma of Van Eyck's Double Portrait. Berkeley: 

University of California Press, 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft1d5nb0d9;chunk.id=d0e377;doc.view

=print (dostęp 20.12.2015). 

Hersch K., (2010), The Roman Wedding, Cambridge: Cambridge University Press. 

Kantorowicz E. H., (1960), On the Golden Marriage Belt and the Marriage Rings of the Dumbarton Oaks Collection, 

„Dumbarton Oaks Papers”, vol. 14, s. 1-16 publikowane na: 

http://www.jstor.org/stable/1291142?seq=1#page_scan_tab_contents (dostęp 20.12. 2015). 

Keuze uit de aanwinsten, „Bulletin van het Rijksmuseum” 14 (1966). 

Kobielus S., (2000), Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa: Instytut Wydawniczy 

PAX. 

Kobielus S., (2002), Bestiarium chrześcijańskie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 

Le Goff J., Truong N., (2006), Historia ciała w średniowieczu, przeł. I. Kania, Warszawa: Czytelnik. 

Letkiewicz E., (2006), Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagielonów i Wazów, Lublin: Wyd. Uniwersytetu  

M. Curie-Skłodowskiej. 

http://www.jstor.org/stable/1291142?seq=1#page_scan_tab_contents


WOKÓŁ KULTURY 

 

ISSN 2082-7067 4(24)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Letkiewicz E., (2011) Klejnoty w osiemnastowiecznej Polsce, Lublin: Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. 

Lurker M., (1989), Słownik obrazów i symboli biblijnych,  Poznań: Pallotinum. 

Mason A., Packer D., (1974), An Illustrated Dictionary of Jewellery, New York: Harper and Row. 

McAdoo P., (2005), Claddagh: The Tale of the Ring: A Galway Tale, Galway: Galway online. 

McDowall C., Unicorns in Medieval & Renaissance Art – On Show at New York, 

http://www.thecultureconcept.com/circle/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-new-york (dostęp 

21.12.2015). 

Mulveen J., Galway Goldsmiths, Their Marks and Ware, „Journal of the Galway Archaeological and Historical 

Society”, 1994, nr 46, s. 43–64. 

Munn J., (1993), The Ttiumph of Love. Jewelry 1530-1930, London: Thames and Hudson. 

Murphy C., O'Dea D., (2006), The Feckin' Book of Everything Irish, New York:  Barnes & Nobles. 

Newman H., (1999), An Illustrated Dictionary of Jewellery, London: W.W. Norton & Company. 

Nowacki D., Piwocka M., (2011) Klejnoyty w dawnej Polsce, Warszawa: Cartablanca, PWN. 

Oswald B., (2011), The sexuality of the unicorn, Honors Writing Symposium Professor Lauren Sarat 28 April 

2011, tekst dostępny na: http://nchchonors.org/wp-content/uploads/2012/04/Oswald-Brittney-

Emerson-College-Paper.pdf. (dostęp 02.12.2015). 

Phillips C., (1996), Jewelery from antiquity to the present, London: Thames and Hudson. 

Pliniusz Starszy, Historia Naturalna, XXXIII, 6 – Prawo do noszenia złotych pierścieni, tekst w wersji angielskiej 

dostępny na: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3

D33%3Achapter%3D6 (dostęp 20.12.2015). 

Pointon M., (2009), Brilliant Effects. A cultural History of Gem Stones an Jewllery,  New Haven and London: 

Yale University Press. 

Quinn G., The Claddagh ring,  „The Mantle”, 1970, nr 13, s. 9-13, opublikowany na stronie: 

http://places.galwaylibrary.ie/history/chapter267.html (dostęp 30.12. 2015). 

Raja A., Sebesta J. L., The world of marriage, http://www2.cnr.edu/Home/araia/marriage.html (dostęp 

20.12.2015). 

Scarisbrick D., (1993), Rings. Symbols of wealth, power and affection, London: Thames and Hudson. 

Tassinari P. (Red.), (2011), L’anello perduto, Cantalupa: Effata editrice.  

Treggiari S., (1991), Roman Marriage, Oxford: Oxoford University Press. 

Walker S., (2013), The Modern History of Celtic Jewellery: 1840-1980, USA:Walker Metalsmiths. 

Ward A., Cherry J., Gere Ch., Cartlidge B, (1981)  The ring from antiquity to the twentieth century, London: 

Thames and Hudson. 

 

http://www.thecultureconcept.com/circle/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-new-york
https://en.wikipedia.org/wiki/Galway_Archaeological_and_Historical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Galway_Archaeological_and_Historical_Society
http://www.jstor.org/stable/25535635
http://nchchonors.org/wp-content/uploads/2012/04/Oswald-Brittney-Emerson-College-Paper.pdf
http://nchchonors.org/wp-content/uploads/2012/04/Oswald-Brittney-Emerson-College-Paper.pdf
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D33%3Achapter%3D6
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D33%3Achapter%3D6
http://places.galwaylibrary.ie/history/chapter267.html
http://www2.cnr.edu/Home/araia/marriage.html%20(dostęp%2020.12
http://www2.cnr.edu/Home/araia/marriage.html%20(dostęp%2020.12


WOKÓŁ KULTURY 

 

23 

 

ZAŁĄCZNIK 
 
 

 

 
 
 
 
 

1.  Sestercja Antoniusa Piusa. cyt. za Hall E., 
(1994) The Arnolfini Betrothal: Medieval Marriage and 
the Enigma of Van Eyck's Double Portrait. Berkeley: 
University of California Press, fig. 6,  
cyt. za: 
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?d
ocId=ft1d5nb0d9;chunk.id=d0e377;doc.view=prin
t (dostęp 20.12.2015) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stworzenie Świata, Bóg przedstawia Adamowi Ewę, w: 
Antiquites Judaiques, ok. 1470-76, Jean Fouquet, 
Bibliotheque Nationale, Paris, France, Ms Fr 247 
f.3,  
Za:http://www.templestudy.com/2009/04/18/cre
ation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-
fouquet/ (dostęp 20.12. 2015). 

http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/
http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/
http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/


WOKÓŁ KULTURY 

 

ISSN 2082-7067 4(24)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

 
 
 
 
 
3. Zaślubiny Adama i Ewy, w: Des Proprietes De Chozes,  
Jean Corbechon, ok. 1415,  cyt. za 
http://www.templestudy.com/2009/04/18/creatio
n-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-
fouquet/ (dostęp 20.12. 2015). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. Hieronim Bosch, Ogród rozkoszy ziemskich lub 
Tysiącletnie królestwo (fragment), ok. 1500-1505, 
Muzeum Prado w Madrycie, cyt. za 
https://www.museodelprado.es/en/the-
collection/art-work/the-garden-of-earthly-
delights/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609 
(dostęp 20.12.2015). 
 

http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/
http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/
http://www.templestudy.com/2009/04/18/creation-god-introducing-adam-eve-illustration-jean-fouquet/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609


WOKÓŁ KULTURY 

 

25 

 

 

 
 
 
 
5. Zaślubiny Adama i Ewy, w: Św. Augustyn, Państwo 
Boże, Mistrz Vergilius, ok. 1410-12,  Museum 
Meermanno Westreenianum, manuscript "Den 
Haag, MMW, 10 A 12", cyt. za 
http://www.artbible.net/1T/Gen0126_Animals_M
anwoman/pages/15%20VERGILIUS%20MASTE
R%20GOD%20BLESSES%20ADAM.htm (dostęp 
20. 12. 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
6. Portret małżonków Arnolfini, Jana van Eyck, 
1434, National Gallery w Londynie, cyt. za 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret_ma%C5%82
%C5%BConk%C3%B3w_Arnolfinich#/media/Fil
e:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg (dostęp 
20.12.2015). 
 

  
 
 
7. Złoty pierścień bizantyński, VI w., cyt. za 
https://www.pinterest.com/pin/467600373785059
335/ (dostęp 20.12.2015). 

http://www.artbible.net/1T/Gen0126_Animals_Manwoman/pages/15%20VERGILIUS%20MASTER%20GOD%20BLESSES%20ADAM.htm
http://www.artbible.net/1T/Gen0126_Animals_Manwoman/pages/15%20VERGILIUS%20MASTER%20GOD%20BLESSES%20ADAM.htm
http://www.artbible.net/1T/Gen0126_Animals_Manwoman/pages/15%20VERGILIUS%20MASTER%20GOD%20BLESSES%20ADAM.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret_ma%C5%82%C5%BConk%C3%B3w_Arnolfinich#/media/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret_ma%C5%82%C5%BConk%C3%B3w_Arnolfinich#/media/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret_ma%C5%82%C5%BConk%C3%B3w_Arnolfinich#/media/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://www.pinterest.com/pin/467600373785059335/
https://www.pinterest.com/pin/467600373785059335/
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8. Złoty pierścień bizantyński, VI w., Luwr, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_ring#/me
dia/File:Wedding_ring_Louvre_AC924.jpg (dostęp 
20.12.2015). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

Bizantyński pas ślubny z terenów Syrii, późny VI 
lub pocz. VII w. 
Washington, D.C., Dumbarton Oaks Collection, 
cyt. za 
http://museum.doaks.org/VieO27445?sid=23042
&x=516050 (dostęp 20.12.2015). 
 

 

 
 
10. Rzymski pierścień z dextrarum iunctio, z ok. 
III/IV w., sprzedany na aukcji internetowej, cyt. za 
https://www.antiquitiesgiftshop.com/store/weddi
ng-ring-roman-gold-clasped-hands.html (dostęp 
20.12.2015). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Rzymski pierścień zaślubinowy z III wieku z 
kolekcji Benjamina Zuckera, w depozycie, Walters 
Art Museum, Baltimore, 1985–2014, cyt. za 
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-
35291/roman-marriage-ring-with-clasped-hands-
22761 (dostęp 30.12.2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_ring#/media/File:Wedding_ring_Louvre_AC924.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_ring#/media/File:Wedding_ring_Louvre_AC924.jpg
http://museum.doaks.org/VieO27445?sid=23042&x=516050
http://museum.doaks.org/VieO27445?sid=23042&x=516050
https://www.antiquitiesgiftshop.com/store/wedding-ring-roman-gold-clasped-hands.html
https://www.antiquitiesgiftshop.com/store/wedding-ring-roman-gold-clasped-hands.html
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/roman-marriage-ring-with-clasped-hands-22761
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/roman-marriage-ring-with-clasped-hands-22761
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/roman-marriage-ring-with-clasped-hands-22761


WOKÓŁ KULTURY 

 

27 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
12. Zaślubiny Józefa i Marii, Giotto, 1200-1305, 
Kaplica Scrovegnich, Padva, cyt. za 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sposalizio_della_Ver
gine_%28Giotto%29 (dostęp 20.12.2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12. 13. Srebrne pierścienie z XIII wieku, British 
Museum, Londyn cyt. za Ward A., Cherry J., Gere 
Ch., Cartlidge B, (1981)  The ring from antiquity to the 
twentieth century, London: Thames and Hudson, s. 
60 il. 114, s. 64, il. 125). 

 

 
 

 
 
 
14. Srebrny pierścień z terenów Anglii z XV wieku, 
Museum V&A, Londyn cyt. za Ward A., Cherry J., 
Gere Ch., Cartlidge B, (1981)  The ring from antiquity 
to the twentieth century, London: Thames and 
Hudson, s. 83 il. 129). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sposalizio_della_Vergine_%28Giotto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Sposalizio_della_Vergine_%28Giotto%29
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15. Złoty pierścień znaleziony w XIX w. w 
okolicach Neapolu, XIII/XIV w. V&A Museum 
London, cyt. za Ward A., Cherry J., Gere Ch.,  
Cartlidge B, (1981)  The ring from antiquity to the 
twentieth century, London: Thames and Hudson, s. 
67, il. 135. 

 

 
 
 
16. Pierścień bliźniaczy z XVI wieku, British 
Museum, cyt. za 
http://www.britishmuseum.org/research/collectio
n_online/collection_object_details.aspx?objectId=
41723&partId=1 (dostęp 29.12. 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. Niemiecki pierścień ślubny z memento mori, 1631, Metropolitan Museum of Art, cyt. za: 
http://www.metmuseum.org/visit/visit-the-cloisters/in-season/2015/celebrating-life-and-death-with-
rubies (dostęp 29.12.2015). 
 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=41723&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=41723&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=41723&partId=1
http://www.metmuseum.org/visit/visit-the-cloisters/in-season/2015/celebrating-life-and-death-with-rubies
http://www.metmuseum.org/visit/visit-the-cloisters/in-season/2015/celebrating-life-and-death-with-rubies
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18. Pierścień ślubny fede  z memento mori, XVI w. 
British Museum, cyt. za 
http://www.britishmuseum.org/research/collectio
n_online/collection_object_details/collection_ima
ge_gallery.aspx?partid=1&assetid=1089756001&o
bjectid=33947#more-views (dostęp 28. 12. 2015). 
 

 

 
 
 
 
 
 
19. Pierścień z jednorożcem i dextrarum iunctio,   
1550-1600, cyt. za: 
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BK-
1965-48 (dostęp 28. 12. 2015) 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1089756001&objectid=33947#more-views
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1089756001&objectid=33947#more-views
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1089756001&objectid=33947#more-views
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1089756001&objectid=33947#more-views
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20. Pierścień rytualny ze skarbu z Erfurtu, przed 
poł XIV w., cyt. za http://juedisches-
leben.erfurt.de/jl/en/middle-
ages/erfurt_treasure/finds/index.html (dostęp 
29.12.2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
21. Żydowski pierścień rytualny, XIX wiek, z 
kolekcji Benjamina Zuckera, w depozycie, Walters 
Art Museum, Baltimore, 1985–2014, cyt. za 
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-
35291/jewish-wedding-ring-with-miniature-
building-22526 (dostęp 30.12.2015). 

http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/en/middle-ages/erfurt_treasure/finds/index.html
http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/en/middle-ages/erfurt_treasure/finds/index.html
http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/en/middle-ages/erfurt_treasure/finds/index.html
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/jewish-wedding-ring-with-miniature-building-22526
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/jewish-wedding-ring-with-miniature-building-22526
http://www.lesenluminures.com/inventory/expo-35291/jewish-wedding-ring-with-miniature-building-22526
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22. Pierścień fede, 1600-1650, V&A Museum,  
cyt. za 
http://collections.vam.ac.uk/item/O72588/ring-
unknown/ (dostęp 28.12.2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
23. Pierścionek typu puzzle, XVIII w., British 
Museum, cyt. za 
http://www.britishmuseum.org/research/collectio
n_online/collection_object_details/collection_ima
ge_gallery.aspx?assetId=88342001&objectId=376
46&partId=1 (dostęp 29.12.2015). 
 
 

 
 
 

 
 
24. Współczesny claddagh, cyt. za 
https://thecladdagh.com/sterling-silver-pave-set-
claddagh-ring.html (dostęp 30.12.2015). 

 

http://collections.vam.ac.uk/item/O72588/ring-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O72588/ring-unknown/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=88342001&objectId=37646&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=88342001&objectId=37646&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=88342001&objectId=37646&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=88342001&objectId=37646&partId=1
https://thecladdagh.com/sterling-silver-pave-set-claddagh-ring.html
https://thecladdagh.com/sterling-silver-pave-set-claddagh-ring.html
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Wydział Filozofii 
Akademia Ignatianum w Krakowie  

 

 

Omnes autem scientiae et artes ordinantur in unum, 

 scilicet ad hominis perfectionem, quae est eius beatitudo.”,  

Św. Tomasz z Akwinu,  

Komentarz do „Metafizyki” Arystotelesa, prooemium.  

 

 

Kultura - czyli to, co doskonali osobę ludzką  

do osiągnięcia szczęścia 1 

 

 

Wstęp  

 

Problem, jaki zostanie podjęty koncentruje się wokół ukazania dwóch ścierających się w 

świadomości współczesnego człowieka wizji kultur tj.: wizji kultury jako uprawy człowieka nakierowanej 

na osiągnięcie przez niego pełni jego doskonałości (optimum potentiae) oraz wizji kultury jako tego 

wszystkiego, co nosi w sobie wykreowane przez człowieka wartości2. Wizje te mocno wpływają na 

dziedzinę poznania humanistycznego, na jego funkcjonowanie i osadzenie w realnym życiu ludzkim (Zob. 

Tatarkiewicz, 1986, s. 147-158). Są często ideowym zapleczem dla tworzenia działań indywidualnych i 

społecznych, skłaniają do określonych struktur w życiu publicznym. Co godne podkreślenia posiadają one 

odmienne fundamenty antropologiczne, wyrastają z różnych wizji świata oraz preferują właściwe dla siebie 

poglądy teoriopoznawcze. Nade wszystko są one swoistym czynnikiem wzorczo-formalnym dla tworzonej 

przez człowieka kultury, a nawet można pokusić się o tezę, że generują specyficzną formę cywilizacji3. 

Poczynione w niniejszym tekście rozważania zasadniczo przynależą do analiz filozoficznych4. Ich 

celem jest ukazanie prawdy o konieczności właściwego pojmowania kultury dla całej bogatej dziedziny 

zwanej humanistyką wraz z ukazaniem pewnych zagrożeń płynących z błędów poznawczych, które 

                                                 
1 Niniejszy artykuł jest udoskonaloną i rozwiniętą wersją mojej pracy noszącej tytuł: Kultura: świat wartości – czy uprawa 
ludzkiej duszy? O potrzebie realizmu w dziedzinie humanistyki, w: O wartościach i wartościowaniu. Historia – literatura – edukacja, 
pod red. M. Karwatowskiej, A. Siwca, Chełm 2012, s. 46–71. 
2 Zob. na ten temat. P. Jaroszyński ( 2002, s. 478-480).  
3 Mówiąc o cywilizacji mamy tu na myśli swoisty system życia społecznego, metodę organizacji ustroju życia 
zbiorowego, czyli poniekąd całą kulturę w jej wymiarze społecznym, na temat pojmowania cywilizacji (zob. 
Skrzydlewski, 2001, s. 339-348). 
4 Podejmowane zagadnienie zostanie przeanalizowane przy wykorzystaniu metod i analiz właściwych dla filozofii 
realistycznej, przy wykorzystaniu przede wszystkim osiągnięć poznawczych wypracowanych w tzw. Lubelskiej Szkole 
Filozofii Klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz o. prof. M. A. Krąpca, prof. P. Jaroszyńskiego, prof.  
H. Kieresia, ks. prof. A. Maryniarczyka (Zob. np. Krąpiec, Maryniarczyk, 2005, s. 532-550). 



WOKÓŁ KULTURY 

 

33 

 

pojawiają się w kontekście pojmowania kultury. Prezentowane rozważania mają także ważne znaczenie dla 

całej dziedziny wychowania i edukacji człowieka. 

Podejmowane tutaj analizy zakładają, że rozumienie kultury jest owocem właściwego pojmowania 

podmiotu kultury, jakim jest człowiek, a także są one skutkiem pewnej całościowej wizji świata i człowieka 

oraz przyjętej drogi poznania i wyjaśniania świata. Innymi słowy należy pamiętać o tym, że błędy 

antropologiczne i fałszywa metafizyka częstokroć pochodne od zdefektowanych i apriorycznych dróg 

poznania – muszą odbijać się negatywnie na całej rzeczywistości kulturowej jak i na jej koncepcji5. Tym 

samym autor pragnie przekonać do tezy, że niezwykle mocno rozpowszechniona dziś wizja kultury jako 

rzeczywistości ucieleśnionych przez człowieka wartości, nie tylko jest poznawczo błędna i wieloznaczna, 

ale także wypływając fałszywej z metafizyki i antropologii oraz niebezpiecznego typu refleksji filozoficznej 

zasadniczo osadzonej na nominalizmie6, do pewnego stopnia zagraża współczesnemu człowiekowi. 

Człowiek ten generalnie nie posiadając filozoficznego wykształcenia, w swym pojmowaniu 

filozofii będąc bliskim myśleniu utopijnemu lub mitologicznemu, a najczęściej ideologicznemu – nie 

dostrzega zagrożeń, które stają się wyraźne dopiero poprzez zaznajomienie się z prawdą o świecie dawaną 

przez realistyczne poznanie metafizyczne. Na domiar złego człowiek ten zrywając kontakt z naturą, z jej 

ładem, pięknem i dobrem – w dużej mierze zatracił szansę na rozwijanie swej autentycznej racjonalności. 

Dokonała się i nadal dokonuje swoista alienacja człowieka, której sednem jest uprzedmiotowienie 

człowieka oraz oderwanie kultury od jej właściwego celu. Kultura taka nie tylko nie daje człowiekowi 

należnej mu doskonałości, lecz poniekąd niszcząc jego zdrowie duchowe i cielesne, doprowadza do stanu, 

w którym człowiek nie tylko nie rozumie siebie i otaczającej go rzeczywistości, ale zostaje zawłaszczony, 

tracąc swą prawdziwą wolność i rozumność. Tym samym pojawia się zjawisko, dostrzeżone już od 

starożytności, psucia człowieka przez kulturę7.  

Należy więc powiedzieć jasno, że problem właściwego pojmowania kultury – to nie tylko 

zagadnienie czysto akademickie, filozoficzne, lecz sprawa żywotna, fundamentalna dla całej dziedziny 

poznania humanistycznego i społecznego, teologicznego, pedagogicznego i innych, które może wyrastać i 

żyć prawdą świata lub też fikcją, apriorycznym zmyśleniem. Podobnie jak błędna diagnoza medyczna nie 

                                                 
5 Zob. Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki (5), pod red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003 – 
całość. 
6 Zwykło się wiązać nominalizm li tylko ze sporem o uniwersalia. Tymczasem jest to niezwykle waże filozoficzne 
stanowisko, mające przeogromny wpływ na całą kulturę. Istotą tegoż stanowiska jest przekonanie o tym, że naszemu 
poznaniu zawartemu w naszych znakach (pojęciach) tak naprawdę nic w rzeczywistości nie odpowiada. Sam zaś 
rzeczywistość w świetle tez nominalistychnych jest ujmowana w sposób izolacjonistyczny, gdzie jednostki są czymś 
radykalnie indywidualnym, bez analogicznych stanów bytowania i dzialania. Nie mają one istoty – natury, nie są one 
inteligibilne (pochodne od intelektu), stąd można jej jedynie opisywać i ujmować w kategoriach ilościowych 
wyszukując prawidłowości matematycznych. Nominalizm jest więc bezpośrednio odpowiedzialny za zaistnienie w 
kulturze europejskiej pewnej wizji poznania empirycznego, która skłania się ku subiektywizmowi i ostatecznie 
agnostycyzmowi. Neguje on celowość w świecie, stąd wpływa on na utworzenie się nowej teorii nauki, pośrednio 
także etyki i antropologii (zob. Weaver, 1996). Autor trafnie wykazuje, że skutkiem nominalizmu jest między innymi 
egotyczna koncepcja człowieka, który w kulturze wszystko mierzy swoją subiektywną opinią.  
7 W tym kontekście bardzo interesująco brzmią słowa przypisywane Plutarchowi, który miał twierdzić, że „Czytanie 
jest pokarmem, który daje zdrowie, ale fałszywym użyciu, niezdrowie umysłowe. (…) Poetów można czytać – mówi 
Plutarch – w różnym celu; jak na jednym pastwisku pszczoła szuka kwiatu, koza trawy, świnia korzeni, inne 
stworzenia ziarna, tak i przy lekturze poetów jeden szuka historji, drugi rozkoszuje się formą poetycką, inny szuka 
etycznego pouczenia”; (za: Majchrowicz, 1922, s. 27).  
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prowadzi do zdrowia tak też i kultura oparta na fikcji, błędzie - musi godzić w człowieka, w jego 

podstawowe dobra i właściwe dla człowieka formy życia. 

 Podejmowany problem ukazuje wreszcie to, jak „widzi sam siebie” współczesny 

człowiek, gdzie leży źródło odczuwanego przez niego strachu i poczucia braku bezpieczeństwa (zob. 

Skrzydlewski, 2010, s. 187-205). Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla uzyskania jakiegoś ogólnego, 

zasadniczego obrazu całej ludzkiej kultury, lecz także wydaje się być czymś ważnym dla osiągnięcia wizji 

przyszłości, o ile ma ona być budowana w oparciu o błędy poznawcze lub też prawdę o człowieku (zob. 

Skrzydlewski, 2007, s. 21-33).  

 

1. Analogiczna wizja kultury jako uprawy człowieka do pełni jego człowieczeństwa 

 

Nie jest tajemnicą, że kultura jako przedmiot poznania jest badana na gruncie wielu dyscyplin 

(zob. Kowalczyk, 1997, s. 9-51). Toteż nie może dziwić fakt wielkiej ilości teorii kultur i cywilizacji, które 

powstają na przestrzeni dziejów przy wykorzystaniu różnych metod, aspektów i zadań poznawczych. 

Kultura – jako rzeczywistości niezwykle bogata i dynamiczna poniekąd wymusza ten właśnie pluralizm 

teorii i różnorodnych ujęć. Jest on dobrodziejstwem dla człowieka i czymś pomocnym w tworzeniu i 

wyjaśnianiu samej kultury. Nie podważa to jednak faktu, że zasadnicze rozumienie kultury, będzie 

pojawiać się na polu filozofii, gdyż to ona dostarcza dwóch najcenniejszych odpowiedzi na pytania, a 

mianowicie: czym kultura jest oraz dlaczego ona raczej istnieje niż nie?8. Filozofia także odkrywa i wyjaśnia 

ostateczny sens kultury (cel jej istnienia), jej bytowe podstawy oraz to jak ona wiąże się z człowiekiem, a 

także całą rzeczywistością. Do filozofii należy zatem nie tylko zadanie tworzenia wizji kultury, ale także 

ocena istniejącej kultury w aspekcie realizacji naczelnego jej celu (zob. Skrzydlewski, 2000, s.113-120). 

Dokonać tego oczywiście można po uprzednim przyjęciu wizji człowieka – podmiotu i twórcy kultury, na 

tle całościowego ujęcia rzeczywistości. 

 Warto w tym kontekście przypomnieć, że już samo słowo kultura, pochodząc z języka łacińskiego 

(od colo, colere, culturo – uprawiać, pielęgnować ziemię, cultura, culturae – uprawa roli) wskazuje na 

doskonalący charakter samej działalności kulturotwórczej. Łaciński źródłosłów może wskazywać na 

istotny sens kultury, jakim jest działalność człowieka zmierzająca do zaistnienia owoców, płodów ziemi,  

a następnie, przez analogię, na działalność na mocy której rodzi się w człowieku to, co piękne, dobre i 

prawdziwe9. 

                                                 
8 Niewątpliwie we współczesnych czasach niefilozoficzne typy dyskursu nad kulturą dominują nad jej filozoficznym 
ujęciem, ale to właśnie filozofia daje jej najważniejsze rozumienie, które de facto jest zakładane przez inne typy 
dyskursu (zob. Krąpiec, 1991, s. 7-17).  
9 Jak wyjaśnia to M. A. Krąpiec, „Wyrażenie „cultura” pierwotnie w starożytnym Rzymie oznaczało uprawę roli. 
Później na oznaczenie uprawy roli zaczęto używać terminu „agri-cultura”. Już dość wcześnie, bo od Cycerona, 
poczęto używać wyrażenia „cultura” metonimicznie, na oznaczenie kultury ducha – „animi cultura”, tę zaś rozumiano 
jako uszlachetnienie ludzkiego umysłu, zasadniczo przez filozofię: „Cultura animi philosophia est” (Cicero, Tusculanae 
disputationes, 8 a 11). Takie rozumienie terminu „kultura” było w dużym stopniu kontynuacją tego, co starożytni 
Grecy nazywali „παιδεία” [paidéia], rozumianą jako wszechstronna „uprawa”, racjonalne wychowanie człowieka,  
w aspekcie indywidualnym i społecznym. „Odnosi się to również – napisał W. Jaeger w Paidei – do najwspanialszego 
osiągnięcia geniuszu greckiego, które dobitniej niż cokolwiek innego mówi nam o jego specyficznej konstrukcji 
duchowej, tj. do filozofii. W niej to najwyraźniej uwidacznia się ta cecha, która stanowi o istocie greckiej sztuki  
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 Można sądzić, że ostatecznie dyskurs filozoficzny wypracował dwa znaczące i zasadnicze ujęcia 

kultury. Za twórców pierwszej wizji kultury może uchodzić szereg filozofów z kręgu filozofii klasycznej 

(Arystoteles, Platon, Cyceron, św. Tomasz z Akwinu, H. Romanowski10, M. A. Krąpiec i inni)11. Dostrzega 

się tu fakt istnienia ludzkiej natury, czytelnej w swej istocie dla ludzkiego rozumu, natury 

spotencjalizowanej, wolnej i rozumnej, która wymaga aktualizacji, dopełnienia, rozwoju. Kultura jawi się 

tutaj jako rozumna i wolna droga doskonalenia natury ludzkiej, spełniania jej na wielu płaszczyznach, 

                                                                                                                                                         
i greckiego myślenia: zdolność jasnego dostrzegania niezmiennego ładu, który leży u podłoża wszystkiego, co się 
dzieje i co się zmienia w przyrodzie i w świecie ludzkim” (I 25). Dostrzeganie ładu wymusza pytania o jego konieczne 
źródła i uwarunkowania. W średniowieczu wyrażenie „kultura” wiązano z czcią religijną i religijnym kultem. 
Wówczas powstały powszechnie używane terminy: „cultura Christi”, „cultura dolorum”, „cultura christianae religionis” – 
łączące się z religijną czcią Chrystusa, Jego męki, czy w ogóle z religią chrześcijańską. W okresie renesansu usiłowano 
powrócić do starożytnego rozumienia wyrażenia „cultura” i poczęto je używać na oznaczenie umysłowej i duchowej 
doskonałości (lub doskonalenia) człowieka. Dlatego pojawiły się ponownie dobrze znane starożytne terminy: „animi 
cultura”, a nawet „georgica animi” – uprawianie ducha. W XVII w. S. von Pufendorf po raz pierwszy użył wyrażenia 
„kultura” bez bliższego określenia – w sensie absolutnym, w teorii prawa naturalnego przeciwstawiając „stan natury” 
(rozumiany w sensie Th. Hobbesa – a więc jako stan dziki, gdzie człowiek był wrogiem człowiekowi) – „stanowi 
kultury” ludzi zrzeszonych, chronionych prawem. W myśli zachodnioeuropejskiej po raz pierwszy „stan natury” 
pojęto nie jako przeciwstawność „stanu łaski”, a więc w sensie nie teologicznym, lecz w sensie jakby socjologicznym, 
a „naturę” pojmowano na wzór natury zwierzęcej. J. G. Herder był tym, który ustalił zasadniczo współczesne 
rozumienie wyrażenia „kultura” jako wykwitu indywidualnego i społecznego życia prawdziwie ludzkiego. Z czasem 
na oznaczenie tak rozumianego życia ludzkiego wśród ludów Europy poczęto używać innego wyrażenia: 
„cywilizacja”. Wyrażenie to miało oznaczać rozkwit życia ludzkiego na wzór stylu życia obywateli rzymskich – Civis 
Romanus, którzy mieli pełne prawa do osobistego rozwoju i korzystali – zwł. w mieście, tj. w Rzymie (Urbs) –  
z wygód życia miejskiego. „Cywilizacja” stała się synonimem wyrażenia „kultura”, zwł. u frankofonów i anglofonów. 
Termin „cywilizacja” (dokładniej: „urbanitas”), oznaczający szlachetność postępowania, jako obyczajowość miasta 
Rzymu, był używany na oznaczenie tego samego (przynajmniej w sensie ogólnym) co oznaczało wyrażenie „kultura”, 
(Krąpiec, 2005, s. 132-133).  
10 Henryk Romanowski był polskim filozofem i teoretyk życia ekonomiczno-społecznego, publicysta i tłumacz, 
obrońca kultury katolickiej. Co jest szokujące to fakt, że do chwili obecnej nie ustalono danych biograficznych 
Romanowskiego, ani także losów jego życia, przebiegu edukacji, miejsca pracy zawodowej. Być może nazwisko to 
jest pseudonimem jakiejś osoby duchownej, która nie chciała ujawniać swej tożsamości. Wiadomo jedynie na 
podstawie danych z Archiwum Uniwersyteckiego KUL że w listach między innymi z 6 kwietnia 1935 prosił o 
wysłanie korespondencji do niego na adres Warszawa ul. Kościelna 6/6, zaś 8 sierpnia 1935 na adres w Warszawie 
Krakowskie Przedmieście 6. Romanowski upatrując w poznaniu filozoficznym ideowych podstaw dla całej kultury 
ludzkiej, zmierzał do obrony myśli chrześcijańskiej (katolickiej) jak i samej religii przed jej zagrożeniami i deformacją 
płynącą ze strony materializmu i ateizmu, a także przed ideologiami wprost lub pośrednia z nich wypływających. 
Twórczość filozoficzna Romanowskiego, poprzedzona pracami z dziedziny ekonomii, powstawała w ramach filozofii 
klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej), autonomicznej w stosunku do nauk szczegółowych jak i samej wiary 
religijnej, choć jednocześnie otwartej na dopełnienie jej ze strony poznania religijnego. Jej owocem jest oryginalna 
koncepcja życia ekonomicznego –społecznego oraz filozofia kultury i cywilizacji a także filozoficzna krytyka szeregu 
nowożytnych nurtów filozoficznych, które zdaniem R. negatywnie wpływają na kulturę ludzką a w sposób 
szczególny na życie moralne człowieka i jego religijność. Na gruncie nauki polskiej Romanowski przyczynił się walnie 
do pogłębienia rozumienia doktryny H. Bergsona, K. Joël’a, E. Renana, upowszechnienia zwłaszcza w dziedzinie 
życia ekonomicznego katolickiej nauki społecznej oraz konieczności umocnienia i rozwoju realistycznej filozofii 
tomistycznej. Był autorem szeregu prac w tym między innymi: Spółki rolnicze elewatorowe w Niemczech, Petersburg 1904; 
Kooperacja kredytowa wiejska na Litwie, Kraków 1905; Solidaryzm. Nowa teorja etyczna i społeczno-ekonomiczna Warszawa 
1909; Wstęp do ekonomji społecznej chrześcijańskiej Kraków -Warszawa 1910; Ekonomja społeczna a religia i filozofia 1911; 
Obrót bezgotówkowy Warszawa 1928; Stara a nowa metafizyka Warszawa – Kraków 1923; Nowa filozofja. Studjum  
o Bergsonizmie, Lublin 1929/1930; Filozofia cywilizacji. Prolegonena 1923; Renan i Bergson. Szkic porównawczy, Warszawa 
1931; Aktualność filozofii tomistycznej Warszawa 1931 (Odbitka z „Przeglądu Katolickiego”); Filozofia cywilizaji. Prawa 
realne cywilizacji, jej ideały, typy i pochód, Warszawa 1933-1934; Teoria ewolucji gatunków wobec faktów i metafizyki. Warszawa 
1934. R dokonał także tłumaczenia z języka francuskiego pracy G. D'Azambuja, Szczęście doczesne. Studjum filozoficzne  
i społeczno-ekonomiczne. Warszawa 1909. W okresie międzywojennym publikował swe prace na łanach czasopism 
katolickich (Ateneum Kapłańskie; Przegląd Katolicki). 
11 Wizje te faktycznie znacząco się różnią, choćby z racji różnej stojącej za nimi koncepcji człowieka, ale posiadają 
zasadniczy wątek jakim jest przekonanie o istnieniu jakieś natury ludzkiej, która przez kulturę jest doskonalona. 
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ostatecznie zaś osiągania przez nią jej właściwego celu – dobra, jakim jest doskonałość człowieka będąca 

jego szczęściem. 

 Kultura przedmiotowo pojęta jest tutaj tym wszystkim, co wytworzył świadomie i dobrowolnie 

człowiek. Z tego też tytułu jest ona często pojmowana jako to wszystko, co zostało przez człowieka 

zracjonalizowane, ukochane do zaistnienia. Racją istnienia tak pojętej kultury są potencjalności ludzkiej 

natury, które domagają się aktualizacji. Odnajdziemy je tak w dziedzinie życia intelektualnego, 

wolitywnego, uczuciowego jak i biologicznego, życia rodzinnego i społecznego. A zatem kultura ludzka 

obejmuje całego człowieka, duszę i ciało, jego życie intelektualne, wolitywne i uczuciowe, a także całą 

sferę usprawnień ludzkiej cielesności. Jest ona obecna, wszędzie tam, gdzie jest człowiek, gdzie są jego 

działania, gdzie powstają relacje międzyludzkie, świadomie przez niego wytworzone.  

 Aktualizacja potencjalności zachodzi poprzez ubogacanie się (interioryzację) człowieka (na drodze 

jego aktów poznawczych i wolitywnych) tym, co pochodzi od świata. A zatem w życiu duchowym: prawdą 

dobrem i pięknem, zaś w życiu biologicznym, tym co związane z materią. Człowiek musi „karmić” siebie, 

bo bez tego ani nie przeżyje, ani się nie rozwinie. Będąc bowiem bytem przygodnym i kruchym w swym 

istnieniu, nieustannie staje przed zadaniem umacniania swego bytowania, ochrony i rozwoju, a także  

w ostateczności przekazania życia, które jest jego udziałem. Nie chodzi tu rzecz oczywista jedynie o życie 

biologiczne, lecz także to, które wiążemy z jego intelektem, wolą, życiem emocjonalnym, twórczym, 

religijnym – słowem życiem pojętym analogicznie, właściwym dla osoby ludzkiej. Stąd kultura w sposób 

naturalny jest wyrazem życia i poniekąd w „służbie” życia człowieka. Kieruje nią powszechne prawo, 

zasada, która w swej treści nakazuje czynić dobro i unikać zła. Jest więc to rzeczywistość dynamiczna,  

a także zdeterminowana, choćby determinantami natury ludzkiej i jej ostatecznego przeznaczenia. 

 Rzecz oczywista, że tak pojęta działalność kulturowa człowieka, zasadniczo skupiona na 

budowaniu siebie, swego człowieczeństwa (od wewnątrz – w życiu duchowym, i na zewnątrz  

w przetwarzaniu zastanej natury) nie może faktycznie dokonywać się w pojedynkę, lecz realnie jest 

działaniem człowieka w ludzkiej społeczności. Toteż ludzka kultura ma swój wymiar społeczny, zaś 

społeczność w różnych swych formach (rodziny, wspólnoty gminnej, państwowej, narodowej) poprzez 

zespół działań jaki w nich istnieje, faktycznie uczestniczy w powstawaniu kultury i do pewnego stopnia ją 

warunkuje.  Nie oznacza to jednak, że kultura w sensie właściwym jest w pierwszym rzędzie jakimś 

tworem społecznym, poza osobowym. Nie, istnieje ona przez człowieka i dla człowieka, dzięki istniejącej 

konkretnej osobie ludzkiej. Należy pamiętać, że jest ona przede wszystkim dziełem realnego człowieka,  

a nie jakiegoś bezimiennego kolektywu, masy ludzkiej; jest czymś zaistniałym za sprawą konkretnych, 

jednostkowych decyzji, które spełniają się w określonym miejscu, czasie, relacjach, za pomocą 

konkretnych środków. Z tej racji za kulturę odpowiada przede wszystkim człowiek, zaś pośrednio dopiero 

społeczność ludzka. I tak jak istnieje pewna gradacja naturalnych kręgów ludzkich – tak też pojawia się  

w pierwszym rzędzie gradacja odpowiedzialności konkretnej osoby za kulturę, w dalszej kolejności 

odpowiedzialność rodziny, społeczności lokalnej, państwowej. 

 Realistyczny obraz kultury uzyskany na polu filozofii klasycznej akcentuje, że kultura mając swe 

odniesienie zasadnicze do człowieka, jest rzeczywistością na wiele sposobów zapośredniczoną  



WOKÓŁ KULTURY 

 

37 

 

i uwarunkowaną, ale jej pierwszym odniesieniem jest dla niej natura człowieka, jego dobro (zob. Krąpiec, 

2008a, s. 317-339).  

 Dzięki poznaniu filozoficznemu widzimy, że człowiek staje się tu podmiotem i twórcą kultury 

poniekąd z konieczności, gdyż jego natura (pojęta jako źródło i zasada działania) nie jest wstanie (jedynie 

na mocy swych sił) skutecznie prowadzić człowieka do tego, ku czemu on istnieje i ku czemu on się  

z całym swym jestestwem skłania. Co więcej – natura ta jest dotknięta szeregiem braków, niedoskonałości, 

które mogą dojść do głosu w życiu ludzkim, stając się zarzewiem zła, wad i zwyrodnień człowieka. 

Tradycja filozoficzna podkreśla tu istnienie w każdym człowieku, tzw. lex fomitis (prawa, zarzewia zła), 

którego istotą jest fałszywa miłość siebie samego ponad wszystko. Skutkuje to w praktyce ludzkiego życia 

pychą, nadmierną i zwyrodniałą miłością dóbr zewnętrznych, zwyrodnieniem życia seksualnego (zob. Św. 

Tomasz z Akwinu, STH I-II, q. 91. ar. 6). 

  Dostrzegamy, że dla człowieka osiągniecie celu jest możliwe tylko wtedy, gdy ma on owo wsparcie 

ze strony kultury, gdy ubogaci się, uszlachetni i uzbroi w jej owoce, gdy umie skutecznie i odpowiedzialnie 

z nich korzystać12. W tradycji podkreśla się tu fakt niedoskonałości natury ludzkiej, niedostateczności jej 

sił i środków, którymi ona dysponuje. Z tego tytułu można widzieć i postrzegać w kulturze także to 

wszystko, co doskonaląc naturę ludzką jest jednocześnie dla niej swoistym wsparciem, narzędziem, 

dopełnieniem, a nawet uzupełnieniem (swoistą protezą). Nie ma więc jakiegoś „naturalnego” antagonizmu 

między kulturą i naturą ludzką. Wręcz przeciwnie istnieje konieczna łączność i współmierności, o ile 

oczywiście poszczególne dziedziny kultury wrastają z prawdy rzeczywistości, o ile doskonalą człowieka 

skutecznie w tym, co ludzkie, właściwe mu jako człowiekowi13. 

 Nie należy w tym kontekście widzieć w kulturze jedynie czegoś pasywnego, swoistej sztucznej 

„łaty”, lecz przede wszystkim manifestację człowieczeństwa człowieka, tj. jego rozumności i wolności,  

a zatem życia osobowego. Manifestacja ta ujawnia przede wszystkim to, jak sam człowiek rozumie siebie, 

swe potrzeby oraz świat, w którym przyszło mu żyć i działać. Jest dowodem na podmiotowość człowieka, 

na obecną w nim rozumność i wolność, na zdolność do autodeterminacji, a zatem jest potwierdzeniem 

ludzkiej suwerenności i podmiotowości. Odsłania ona także zdolność człowieka do transcendencji siebie, 

swej cielesności, życia społecznego i w ogóle życia w świecie materialnym. Szczególnym dowodem tejże 

transcendencji jest religia, pojęta jako świadomy i dobrowolny związek człowieka z Bogiem.  

 Człowiek mając rozum jest wstanie dostrzec, że przygodna i niekonieczna rzeczywistość jest 

pochodna od Boga i istnieje ostatecznie tylko dlatego, że jest Absolut, czyli byt, który jest czymś 

                                                 
12 Ten fakt podkreślał już bardzo stanowczo Arystoteles, ukazując, że natura (instynkt) jest pod pewnymi aspektami 
doskonalsza u zwierzęcia niż u człowieka, lecz to co decyduje o pierwszeństwie człowieka to rozum właściwie 
rozwinięty u człowieka. Niektóre zwierzęta bowiem mają o wiele lepszy od nas wzrok, zmysł powonienia, czy też siłę 
fizyczną, a jednak to człowiek kieruje zwierzęciem a nie ono nim. Jest to możliwe, gdyż człowiek ma rozum, zaś 
zwierze jest go pozbawianym (zob. Arystoteles, Zachęta do filozofii, fr. 23-29). 
13 Można rozwijać w człowieku wiele jego potencjalności, ale nie wszystkie są one właściwe i pożądane dla człowieka 
jako bytu rozumnego i wolnego, nie wszystkie mu przystoją! Można np. uczyć człowieka zabijania lub służenia 
innym poprzez akty miłosierdzia, pracy; można rozwiać w sobie sztuki uwodzenia partnera celem wykorzystania go 
do swej przyjemności seksualnej lub też cnoty potrzebne do bycia małżonkiem, rodzicem, przyjacielem. Dlatego 
warunkiem istnienia i funkcjonowania tak wychowania, edukacji, jak i w ogóle całej kultury jest prawda o człowiek. 
Błędna wizja człowieka (jego natury i potencjalności) będzie zawsze generował defektową kulturę (zob. na ten temat 
Romanowski, 1933-1934).  
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samowystarczalnym i odwiecznym, i zarazem będącym pełnią istnienia, dobra, prawdy, celem wszystkiego, 

co istnieje. Taki Byt (Bóg) dla człowieka jawi się w jego życiu religijnym jako jedyna szansa na uwolnienie 

się od zła, wreszcie jedyna możliwość na życie w pełni, na zawsze, w szczęściu (zob. Woroniecki, 1935). 

Stąd fakt religii jest niezaprzeczalnym dowodem na ludzką racjonalność i zdolność człowieka do 

transcendowania całej rzeczywistości14. Religia jako część ludzkiej kultury wyrasta z poznania 

rzeczywistości i jest także dowodem na pragnienie przez człowieka szczęścia dla siebie. Poniekąd słusznie 

podkreśla się, że religia jest zwornikiem całej racjonalnej kultury, zaś jej brak jest świadectwem nie tylko 

upośledzenia ludzkiej racjonalności, lecz także pewnego zawieszenia kultury, pewnego pozbawienia jej 

podstaw15. Po co bowiem cokolwiek tworzyć, po co się doskonalić, przekazywać w trudzie na wiele 

sposobów życie - jeśli człowiek miałby ulec całkowitemu zniszczeniu, jeśli nie mógłby uzyskać spełnienia?  

 Otóż religia wiążąca człowieka z źródłem całej rzeczywistości otwiera przed człowiekiem szansę 

na życie pełne i na zawsze i z tej też racji jest ona koniecznym usensowieniem dla całej kultury16. Kultura 

zatem ze swej natury musi być otwarta na religię i Absolut, co nie oznacza, że ma mieć charakter 

zideologizowany wątkami prawa religijnego, że ma być jakąś kulturą sakralną. Istnienie i funkcjonowanie 

kultury bez religii, kultury programowo zwalczającej religię, kultury kierowanej zasadami laicyzmu lub też 

wprost ateizmu i bezbożnictwa, należy postrzegać nie tylko jako przejaw kultury defektownej, ale 

tragicznej, antyludzkiej. Kultura taka staje bowiem na przeszkodzie w osiągnięciu przez człowieka 

                                                 
14 Fakt ten jasno był dostrzeżony i akcentowany przez wielu starożytnych myślicieli (np. Platon, Sokrates). Jasny 
dowód na to daje żyjący w VI wieku przed Chrystusem Pitagoras, który miał twierdzić, że „Wszystko co dobre, 
płynie strumieniem z dłoni bogów. Wychowując przeto młodzież do bogobojności, wychowywać będziesz do 
dobrego. Człowiek podobny ma być do Boga, a będzie do Niego podobny, jeśli ukocha prawdę, piękno i cnotę. 
Niezgoda domowa jest gorsza od miecza i ognia. Jest to choroba na ciele, w czasie której mróz spotyka się  
z gorączką. Do zgody więc wdrażaj dzieci od pieluch. Kto poznał powaby ducha i rozmiłował się w czystej myśli, ten 
gardzić będzie chucią cielesną. Życie nasze podobne do obręczy, której wierzchołek kąpie się w złotym blasku 
słońca, spód tarza się w błocie; na górze mieszka człowieczeństwo, na dole zwierzęcość” (za: Majchrowicz, 1922,  
s. 12-13).  
15 Trzeba pamiętać, że dziś na skutek braku wykształcenia filozoficznego wielu ludzi nie wie, że ateizm, czyli 
stanowisko negujące istnienie Boga, nie jest stanowiskiem religijnym, lecz przede wszystkim światopoglądowym, quasi 
filozoficznym. Musi się więc ono liczyć z analizą i krytyką filozoficzną i to na polu filozofii (metafizyki) stanowisko 
to jest analizowane. W sensie właściwym istnienie Boga nie jest przedmiotem wiary religijnej, lecz to kwestia rozumu 
naturalnego człowieka, który poszukując ostatecznej racji istnienia przygodnej rzeczywistości odnajduje ją w bycie, 
który jest zawsze i sam przez siebie – czyli w Absolucie. Problem istnienie Boga jest zatem częścią i zwieńczeniem 
dociekań metafizycznych (zob. na ten temat - Dłubacz, 2003; Krąpiec, 2006, s. 90-101). 
16 Filozofia realistyczna ukazuje nam prawdę o tym, że kultura bez religijna, lub też antyreligijna, szerząca tzw. 
laicyzm, lub też jawny ateizm; kultura wypływająca z jakiś form ideologicznych, zwalczających religię – jest zawsze w 
swych konsekwencjach antyludzka oraz obfitująca w rozmaite ludzkie tragedie i zbrodnie. Jest rzeczą 
charakterystyczną i dobrze znaną, że wszelkie znane w historii totalitraryzmy (nazizm, bolszewizm, komunizm w 
Chinach i inne) zmierzają albo do likwidacji religii w ogóle, albo do jej takiego zinstrumentalizowania. Dlaczego – bo 
zmierzając do zniewolenia człowieka – pragną zniszczyć to, co buduje ludzką wolność, suwerenność, świadomość 
godności, czyli to wszystko, co jest obecne w jakimś stopniu w człowieku dzięki każdej religii. W totalitaryzmach 
religia staje się w istocie rzeczy jedynie zewnętrznym rytuałem kulturowy, politycznym, służącym załatwianiu jakiś 
ideologicznych celów, połączonym z zniewoleniem człowieka. Rzecz oczywista, że w dziejach odnajdziemy 
różnorodne przykłady używania religii do celów niereligijnych, co w praktyce łączyło się z łamaniem ludzkich 
sumień, a nawet ze zbrodniami (np. casus Krzyżaków i ich działania polityczne w stosunku do plemion pogańskich). 
Lecz czy nadużycia religii, a dokładnie mówiąc jej zwyrodnienie – może być podstawą do rugowania religii z życia 
ludzkiego i samej kultury? Ależ nie, należy sądzić, że sytuacja ta wymaga powrotu do normalności i prawdziwej 
religijności, podobnie jak zepsucie sztuki medycznej nie wymaga likwidacji szpitali i profesji lekarskiej, lecz ich 
udoskonalenia, uzdrowienia (zob.: Zdybicka, 2007, s. 720-732; Skrzydlewski, 2009, s. 295-314; Skrzydlewski, 2008, 
416-420).  
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największego dobra, ostatecznego celu jego istnienia jakim jest Bóg, a jest to zło największe dla człowieka. 

To zaś stoi w sprzeczności z zasadniczym celem ludzkiej kultury, jakim jest ludzka doskonałość i pełne 

szczęście17. 

 Analiza aktów tworzących kulturę odsłania także tkwiącą w człowieku strukturę jego bytowości 

oraz zdolność do transcendencji otaczającego świata jak i siebie samego. Pozwala to dostrzec, iż człowiek 

w swej naturze nie jest ani jedynie zwierzęciem, ani jakimś duchem bezcielesnym, lecz suwerennym, 

rozumnym i wolnym podmiotem, czyli osobą18. A zatem poznanie jakieś kultury – to przede wszystkim 

poznanie człowieka, który tę kulturę tworzył, który nią żył. Ubóstwo kulturowe – to nędza człowieka  

i nędza jego życia. 

 Od starożytności podkreśla się, że tajemnica kultury kryje się nie tylko w rzeczywistości ludzkich 

produktów (dzieł człowieka), lecz przede wszystkim w tym, co wiążemy z pojęciem cnoty, ucnotliwienia 

człowieka, życia i działania cnotliwego (Zob.. Guthrie, 1996;. Adkins, 1972; MacIntyre, 1996). 

 Kultura, złączona ściśle z dziedziną wychowania jest w istocie rzeczy procesem zdobywania przez 

człowieka cnót. Są one trwałymi dyspozycjami do rzeczy dobrych, które to dyspozycje czynią człowieka 

dobrym jak i sprawiają, że jego działania powstałe na mocy cnoty - są dobre19. Ich funkcja w życiu ludzkim 

może być różnorodnie opisywana, lecz zasadniczy ich wymiar ujawnia się nam, gdy uświadomimy sobie, 

że są one swoistym „uzbrojeniem i wyćwiczeniem” człowieka do realizacji dobra i to realizacji 

dobrowolnej, skutecznej, odpowiedzialnej, także przyjemnej20. Nie dziwi więc, że dzięki cnotom de facto 

człowiek staje się swoistym „wojownikiem”, samowystarczalnym i dojrzałym podmiotem, który 

jednocześnie ze swej działalności czerpie korzyść dla siebie, żyjąc przyjemnie – a to wszystko bez jakiej-

kolwiek ujmy dla innych21.  

 Cnota będąc dobrem konkretnej osoby ludzkiej doskonaląc ją – jednocześnie przysparza dobra 

innym, jak to ma miejsce na przykładzie choćby pracowitości, punktualności, czy oszczędności. Nie 

zapominajmy również, że każda cnota jest sprawnością ku realnemu dobru, a nie złu, stąd cnotą nie jest 

                                                 
17 Zagadnienie to z perspektywy filozoficznej bardzo interesująco uzasadnił w swej pracy H. Romanowski (1933-
1934). Dowodził on, że lansowany we współczesności materializm, utylitaryzm i hedonizm ma swoje wsparcie  
w ateizmie i różnych ideologiach z nim związanych. Skutkiem tego jest powstawanie kultury, w której obserwujemy: 
zacieraniem różnicy między człowiekiem i zwierzęciem, propagandę rozwodową, wolną miłością, akceptację 
samobójstwa i pojedynków, porzucaniem dzieci, absolutyzację władzy ludu na rzecz odmówienia władztwa opartego 
na Bogu i naturalnym porządku ustanowionym przez Niego, negację autorytetu w ogóle, a władzy rodzicielskiej  
i politycznej, religijnej w szczególności, ideologię buntu i rewolucji, egalitaryzmu wszystkiego u wszystkich, walki 
wszystkich z każdym, wolności do wszystkiego i od wszystkiego.  
18 Filozoficzna analiza kultury jest niezwykle ważna dla uzyskania filozoficznej wizji człowieka, który jest przyczyną  
i źródłem kultury. Zagadnienie to omawiał szeroko i dogłębnie na gruncie filozofii realistycznej między innymi M.A. 
Krąpiec (1991, 1996; 2008, 2009, 1991). 
19 Problem cnót i ich rozumienia jest kluczowy dla wyjaśnienia specyfiki kultury klasycznie pojętej, na ten temat (zob. 
Z. Pańpuch, 2000, s. 318-329. 
20 Interesująco analizował te zagadnienia, w oparciu o myśl Platona i Arystotelesa Z. Pańpuch (2015).  
21 Do pewnego stopnia jest zatem uzasadnione używanie słowa polskiego dzielność na wyrażenie sensu greckiego 
terminu areté, mającego również swój łaciński odpowiednik w słowie virtus. Oba te słowa oddają jeden sens,  
a mianowicie konieczność dobrego przygotowania się do trudnego działania, spełniającego dobro. Działanie to 
wymaga zazwyczaj nie tylko siły (ducha i ciała), lecz także dojrzałości i odpowiedzialności. Kultura cnót – to kultura 
ludzi zdolnych do działania, do walki realizującej dobro. Stąd można w klasycznie pojętej kulturze widzieć, to 
wszystko co czyni z człowieka „wojownika” dobra, prawdy, piękna, świętości (zob. Woroniecki, 1986, s. 328-418). 
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„sumienność” bandyty, który trudzi się nad zorganizowaniem przestępstwa lub też wytrwałość złodzieja  

w pozbawianiu dóbr innych.  

 Cnoty stają się więc tym, co uprawia człowieka, co go doskonali, co zmienia jego sposób 

bytowania, co nadaje mu pełnię jego życia. Są one prawdziwą istotą ludzkiej kultury. Odnajdziemy je  

i w działaniach moralnych, w życiu intelektualnym i twórczym, także religijnym. Splatają się one  

z procesami edukacyjnymi i wychowawczymi, bez których nie istnieje żadna ludzka kultura (zob. 

Skrzydlewski, 2005, s. 129-149). Są one dowodem życia duchowego człowieka, życia prawdziwie 

ludzkiego, które pojawia się w człowieku poprzez naśladowanie i realizację nakazów cnoty. Z tej racji – jak 

można sądzić, Arystoteles na pytanie: czym różni się człowiek wykształcony od niewykształconego 

odpowiedział: czym żywy od umarłego22. 

 Ucnotliwienie człowieka, a przez człowieka całej ludzkiej rzeczywistości życia indywidualnego, 

rodzinnego i społecznego - nie może przebiegać bez uwzględnienia faktycznych determinantów ludzkiej 

natury, bez liczenia się z porządkiem, który ona niesie. Stąd tworzenie ludzkiej kultury w pierwszym 

rzędzie będzie zawsze wymagało znajomości prawdy o człowieku, zaś jej pogłębienie dokonujące się na 

polu antropologii filozoficznej, umożliwi ocenę i wyjaśnienie kultury w aspekcie tego, czy faktycznie 

kultura rozwija i doskonali w człowieku to, co istotnie ludzkie, co jest należne do doskonalenia. 

 Można więc dzięki temu uświadomić sobie fakt nierówności i nierównoważności kultur 

(cywilizacji). Innymi słowy fakt tego, że istnieją kultury lepsze i gorsze, bo lepiej lub gorzej doskonalą one 

człowieka23. Czy jednak świadomość nierówności kultur pociąga za sobą tezę o nierówności, co do 

godności ludzi, którzy te kultury tworzą? Czy samo dostrzeżenie defektowności jakiejś kultury jest racją do 

jej rugowania i zwalczania? Ależ nie!  

 Poznanie filozoficzne uświadamia nam fakt nierówności ludzi, ale co do ich zasług, talentów, 

cnót, urody i innych - lecz nie co do godności przyrodzonej, ludzkiej24. Ona jest niezbywalna, jedna  

i równa we wszystkich i każdym czasie i miejscu, nie jest zależna ani od płci, wieku, koloru skóry, ani 

profesji, którą spełnia człowiek. Nie tworzy jej ani cały, ani żaden element ludzkiego światopoglądu. Co 

więcej, realistyczna antropologia uświadamia nam, że skoro kultura pojęta przedmiotowo i funkcjonalnie 

jest pochodną od ludzi, równych sobie co do godności, ludzi, którzy powołali ją do istnienia przez swe 

decyzje – to ta kultura zasługuje na szacunek już choćby z faktu, że wybudował ją człowiek. Szacunek ten 

                                                 
22 „Zapytany [Arystoteles], czym różnią się ludzie wykształceni od niewykształconych, odpowiedział: Tym, czym 
żywi i umarli. Mawiał, że wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia – 
schronieniem. Rodziców, którzy kształcili swe dzieci, uważał za godnych szacunku od tych, którzy je tylko spłodzili, 
bo ci drudzy dali im tylko życie, a ci pierwsi – piękne życie” (Diagones Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, 
opracowanie tłum. I. Krońska, Warszawa 1982, s. 264. 
23 O prawdziwości tej tezy można przekonać się odwołując się do danych zdrowe rozsądku, który mówi nam, że 
istnieją lekarze dobrzy, posiadający umiejętności przywracania zdrowia człowieka i istnieją lekarze źli, którzy bez swe 
błędy i nonszalancję niszczą zdrowie człowieka. Nie ma przecież równości między nowym, dobrze wyposażonym 
autem (dajmy na to BMW) – a starym, zdezelowanym moskwiczem; nie ma równości i równoważności między 
twórczością A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, Z. Hereberta – a poezją opartą na „rymach 
częstochowskich” jakiegoś grafomana. 
24 Sprawa właściwego zrozumienia i wyjaśnienia godności człowieka jest sprawą fundamentalną dla całej ludzkiej 
kultury. Klasycznie pojęta godność człowieka wypływa z faktu bycia osobą, z faktu osobowego sposobu bytowania  
i działania (na ten temat: zob. Krąpiec, 2003, s. 15-17; Podrez, 2003, s. 17-22).  
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nie powinien wykluczać dumy, z tego, że się wytworzyło coś lepszego kulturowo, z budowania cennego 

dziedzictwa kulturowego, a także postawy solidaryzmu i ofiarności dla innych, którzy kulturowo stoją 

niżej, którzy mino gorszego stanu rodzimej kultury zasługują na dostrzeżenia w nich godności ludzkiej. 

 Jest faktem, że autentyczne przeżywanie swej godności ludzkiej, połączone z jej dostrzeżeniem  

w innych ludziach – rodzi w normalnym człowieku nie tylko postawę ofiarności, solidaryzmu, ale także 

braterstwa i miłosierdzia. Towarzyszy jednocześnie temu głębokie przekonanie o fałszywości wszelkich 

form egoizmu, szowinizmu, nienawiści do tego, co obce kulturowo25. Brak przeżywania swej godności 

ludzkiej, połączony z brakiem jej odczytywania w innych - będzie zawsze rodził w ludziach zakusy 

segregacji rasowej, niewolnictwa, tworzenia systemu kastowego, słowem pogardy i deprecjacji drugiego 

człowieka. Niekiedy mogą one przyjąć formy utajone i ideologiczne, jak to ma miejsce, gdy w imię 

egoizmu i korzyści utylitarnych dochodzi do powstania systemów życia ekonomicznego, gdzie słabsi  

i mniej zaradni skazywani są na wyzysk i nędzę, a ostatecznie także na likwidację. Przykładem może tu być 

także sytuacja, gdzie np. w imię prawa do wolności dochodzi do zabijania nienarodzonych dzieci lub też do 

działań eutanazyjnych, które usprawiedliwia się utylitaryzmem i pragmatyzmem. 

 Pogłębiona znajomość przeszłości ukazuje, że przechodzenie z kultury niższej, zdefektowanej ku 

kulturze bardziej ludzkiej, zawsze wymaga przyzwolenia człowieka, jego przemiany, z którą złączone jest 

przywiązanie i umiłowanie tego, co lepsze, co staje się w końcu moim26. Toteż nie można kierując się 

realizmem filozoficznym – dokonywać jakiegoś przewrotu, rewolucji kulturalnej, pojętej jako wyrugowanie 

siłą kultury gorszej na rzecz sztucznie wprowadzonej kultury lepszej. Bowiem to człowiek ostatecznie jest 

suwerenem na polu kultury, to on ją tworzy, zachowuje i umacnia – jest ona dla niego pewnym dobrem,  

z którym on do pewnego stopnia się utożsamia. Z tego tytułu może on nie chcieć tego, co nie jest jego, 

czego on do końca nie rozumie i z czym się nie utożsamia, z czego nie umie on do końca korzystać. 

 Nie ma więc z perspektywy realistycznej wizji kultury potrzeby ani możliwości budowania jednej 

ogólnoludzkiej formy życia kulturowego, jakieś formy budowy „jednej globalnej wioski”, jednej cywilizacji 

światowej. Realnie świat nie był, ani nie jest, ani też nie będzie - jedną społecznością państwową, 

budowaną na kosmopolityzmie27. Poznanie filozoficzne ukazuje, że zakusy globalizmu są niemożliwe do 

wprowadzenia, gdyż jego istnienie musiałoby prowadzić do unicestwienia licznych kultur i cywilizacji na 

rzecz tylko jednej cywilizacji. To zaś jest wielce problematyczne i mało prawdopodobne, a przede 

wszystkim gwałciłoby to prawa narodów do ich suwerenności oraz zwykłą ludzką sprawiedliwość.  

 W praktyce zastosowanie wskazań ideologii globalistycznej musiałoby prowadzić do 

stosowania przemocy, gwałtu, wreszcie zbrodni – bo jak inaczej zunifikować wszystko u wszystkich? 

Ponad to warto wiedzieć, że globalizacja świata jest także nie możliwa z racji podstawowych praw 

                                                 
25 Postawa ta zyskuje znacząco na sile zwłaszcza w kulturze chrześcijańskiej, której doszło do głosu przekonanie  
o pochodności duszy każdego człowieka od Boga, a co za tym idzie o przekonaniu, że każdy człowiek bez wyjątku 
jest dzieckiem samego Boga! A zatem wszyscy ludzie z racji posiadania Ojca w Niebie – są dla siebie braćmi i winni 
we wszystkim sprawach odnosić się do siebie po bratersku. 
26 Problem ten interesująco na kanwie poznania historyczno-filozoficznego przedstawiał w swoim czasie  
F. Koneczny (1935; 1938; 2001).  
27 Zob. P. Skrzydlewski, Kosmopolityzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, red. A. Maryniarczyk, Lublin 
2004, s. 889-891. 
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historycznych i społecznych, a przede wszystkim z racji obowiązywania prawa niemożności dokonywania 

trwałych syntez cywilizacyjnych28. 

Już Arystoteles zwracał uwagę na to, że każda wspólnota faktycznie staje się czymś jednym przez 

jeden cel, który ją jednoczy, a także poprzez przyjaźń, która temu towarzyszy29. Gdy brak jednego celu,  

a przede wszystkim, gdy brak przyjaźni, i to tej, która jest udziałem ludzi cnotliwych – nie ma podstaw dla 

istnienia każdej wspólnoty, również kulturowej (zob. Skrzydlewski, 2002, s. 69-81).  

 

 2. Nowożytność – kultura na fundamencie wartości. 

 

Druga wizja kultury wyrasta z myśli nowożytnej, z jej agnostycyzmu i minimalizmu. Swe ideowe 

wsparcie uzyskała za sprawą Kartezjusza (filozofii antyrealistycznej, sceptycznej), I. Kanta i kantyzmu  

(N. Hartman) oraz szeregu nurtów filozofii współczesnej jak: fenomenologia, egzystencjalizm, 

pragmatyzm, hermeneutyka, marksizm, procesualizm, postmodernizm i innych (zob. Kiereś, 2008, s. 708-

711).  

Ideowym zwornikiem dla tej wizji kultury jest specyficzna idea wolności, a właściwie idea 

uwalniania człowieka od determinizmów, ograniczeń. Przybiera ona różne postacie, od gloryfikacji 

ludzkiej autonomii, od subiektywizmu i egotyzmu, aż po postulowanie absolutnej wolności, braku 

uprzyczynowania człowieka czymkolwiek. 

 W pojmowaniu spraw moralnych dominuje tutaj zazwyczaj utylitaryzm, częstokroć wsparty jakąś 

postacią naturalizmu, odcinającą się od uznania tezy o istnieniu Absolutu i związku świata z Nim. Twierdzi 

się tu, że rzeczywistość otaczająca człowieka jest w istocie rzeczy nie poznawalna, a tym, co ludzki duch 

zna i pojmuje, ku czemu się sam skłania, są wytworzone przez niego postulaty – pragnienia, (idee) zwane 

ostatecznie wartościami (zob. Krąpiec, 2008a, s. 704-708).  

                                                 
28 Prawo (regułę, zasadę) niemożności dokonania trwałych syntez cywilizacyjnych jest odkryciem polskiego historyka 
i filozofa Feliksa Konecznego. Uzasadniał on, że to prawo, kieruje nie tylko wielkimi zrzeszeniami cywilizacyjnym, 
ale także odnosi się do życia narodowego, państwowego, rodzinnego i indywidualnego. Zdaniem Konecznego próby 
syntez cywilizacyjnych są zawsze sztuczne i prowadza do pozornych efektów, które ostatecznie pogrążają 
społeczność ludzką w stanie acywilizacyjny. Na tym gruncie zyskuje szanse zawsze cywilizacja niższa, gdyż istnieje 
zdaniem Konecznego także prawo dziejowe, że przypadku trwałego konfliktu cywilizacyjnego zwycięża cywilizacja 
niższa, prymitywniejsza. Dzieje ukazują, że apriorycznym próbom łączenia cywilizacji towarzyszy również utrata 
współmierności w życiu społecznym i indywidualny, co jest przyczyna upadku cywilizacji (to trzecie prawo dziejowe). 
Koneczny dowodził również, że dzieje zawsze będą areną ścierania się cywilizacji, gdyż człowiek utożsamia się ze 
swym dziedzictwem kulturowym i pragnie jego zachowania, umocnienia i rozwoju. Rywalizacja cywilizacji – to 
kolejne prawo dziejowe (zob. Koneczny, 1935, 1997; Skrzydlewski, 2004 s. 777-781).  
29 W tej kwestii warto zwrócić uwagę na treści zawarte w II księdze Polityki, gdzie Arystoteles przestrzega przed 
błędną teorią komunizmu, który godzi w same podstawy naturalnego życia społecznego człowieka, do których 
zaliczyć należy rodzinę i posiadane przez małżonków potomstwo, a także indywidualną własność prywatną, która dla 
człowieka stanowi naturalny i konieczny środek dla jego rozwoju i życia (zob. 1260 b 1 1274 b 9). Zdaniem 
Arystotelesa, zmyślone teorie społeczne (nie tylko komunizujące, ale i skażone indywidualizmem) mają wspólny 
mianownik, który sprawia, że zastosowane do praktyki życia społecznego zadają mu gwałt i ruinę. Mianownikiem 
tym jest negacja największego z dóbr we wspólnocie społecznej – wzajemnej  mi łośc i ! „Wzajemną miłość 
uważamy mianowicie za największe z dóbr w państwach (bo gdzie ona panuje, tam najmniej się przejawiają 
rozruchy), a właśnie jedność w państwie [wspólnocie prawych, dojrzałych ludzi] wysławia Sokrates najwięcej, 
podnosząc, zgodnie z mniemaniem i innych, iż jest ona dziełem miłości [...]” (Polityka, 1262 b 12, tłum.  
L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa 2001).  
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 W tym podejściu da się dostrzec swoistą wizję człowieka jako istoty niemalże doskonałej, zdolnej 

do osiągnięcia wszystkiego, co zapragnie (J.J. Rousseau) lub też istoty z gruntu złej, egoistycznej, kierującej 

się zasadą homo homini lupus est (T. Hobbes). 

 W pierwszym przypadku istota ta jest postrzegana jako wolna od jakiś poważnych braków, jest 

czymś nieskalanym, a jeśli jakieś zło jest w jej naturze dostrzegane, to sądzi się tu, że zostało mu ono 

wszczepione w czasie jego rozwoju. Sądzi się tu, że jest to zło – brak nabyty, który może być usunięty i to 

przez samego człowieka. Tym samy wizja ta otwiera się i buduje swoistą „nadzieje” progresu, 

samozbawienia i wyzwolenia człowieka na mocy jego naturalnych sił. Progres ten pojmuje się tu 

specyficznie jako nie tylko władztwo nad przyrodą związane z jej podporządkowaniem, lecz także stan 

wolności od jakichkolwiek braków, stan braku ograniczeń dla jednostki. Z racji systemowych to wszystko 

zaś ma się dokonać jedynie na mocy naturalnych sił i działań, bez ingerencji nadprzyrodzonej, bez Boga,  

o którym można tylko milczeć lub jawnie go zwalczać, przecząc Jego istnieniu30. 

 W drugim ujęciu widząc w człowieku istotę zawsze kierującą się swym egoistycznym interesem 

pojawia się przekonanie, że podstawowym dla człowieka środkiem i dobrem musi być siła, dająca 

niezależność, wreszcie panowanie nad innymi. Źródła tej siły mogą tkwić w majątku, wiedzy, inteligencji, 

siłach biologicznych lub gdzieś indziej - lecz jej funkcja jest zasadniczo jedna – władztwo, które ma 

sprawiać zadowolenie (F. Nietzsche).  

 Jednocześnie, niezależnie od przyjętych ideowych rozstrzygnięć przyjmuje się tu, że cały, 

zewnętrzny w stosunku do podmiotu świat jest jakby odwiecznym tworzywem, nieuporządkowaną materią 

daną do dowolnego zagospodarowania. Świat ten nie posiada w sobie inteligibilności, ani tego, co 

nazywamy naturą, czyli ukonstytuowaną w sobie istotą, ujawniającą się poprzez celowościowe i racjonalne 

działanie. Świat jest tu jakby zadany do posiadania, do zdobycia, jest bez immanentnego porządku, 

                                                 
30 Istnienie Boga nie tylko obnaża fałsz suponowanej tutaj ontologii, autonomizującej świat bytów przygodnych, lecz 
także „wytwarza granice” dla „wolności” człowieka, który musi się liczyć z Jego prawem, Jego zasadami i zamysłami. 
Stąd należy sądzić, że wszelkie ideologie o proweniencji laickiej tak naprawdę wyrastają z błędu metafizycznego, 
autonomizującego i usamodzielniającego to, co jest przygodne i niekonieczne. Warto w tym kontekście pamiętać, iż 
odżywające we współczesnej kulturze postulaty laicyzmu mają swe źródło w czasach nowożytnych w epoce 
renesansu jako skutek antropocentryzmu, a także prób ucieleśnienia idealnych (utopijnych) porządków społecznych. 
Od strony filozoficznej kultura laicka jest pokłosiem filozofii nominalistycznej, jej subiektywizmu i agnostycyzmu, 
relatywizmu, krytycyzmu i minimalizmu. W zaistnieniu idei kultury laickiej dużą rolę odegrały tragiczne 
doświadczenia wojen i konfliktów religijnych, a także tragiczna w skutkach instrumentalizacja religii do celów 
politycznych oraz brak tolerancji religijnej. W nowożytności laicyzm zyskał ideowe wsparcie ze strony szeregu 
nurtów ideowych takich jak: terryzm, progresywizm, utylitaryzm, praksizm, immanentyzm czy wreszcie materializm i 
ateizm. Sprzyjała mu nowożytna filozofia nauki apoteozująca nauki przyrodnicze, głosząca ich wszechmoc oraz 
możność wyzwolenia człowieka od wszelkiego zła. Propagowało je szereg nurtów ideowych od socjalistycznego 
(komunistycznego) kolektywizmu i aż po indywidualistyczny libertarianizm. Wspierały się one na antropocentryzmie, 
głosiły jakąś postać humanizmu i potrzebę ochrony człowieka przed religią. Apogeum tworzenia koncepcji laickiej 
kultury przypada na czas oświecenia, gdzie poprzez deizm, a następnie ateizm doszło do podważenia sensowności 
istnienia wszelkiej religii, by ostatecznie uznać ją za niebezpieczną formę zła, które musi być wyeliminowane  
i zwalczana z życia ludzkiego dla dobra samego człowieka i przyszłych pokoleń. Len laicyzm został rozpropagowany 
przez szereg ideologii politycznych, nurtów pedagogicznych i filozoficznych. Podzielały one zazwyczaj materializm  
z ateizmem, utylitaryzm z agnostycyzmem, widząc w zaistnieniu laickiej kultury, kultury ateistycznej, nie tylko środek 
do rewolucyjnych przemian, lecz czynnik spełniający prawdziwą ludzką naturę. Ich wspólną cechą było także 
zwalczanie i rugowanie realistycznej metafizyki, która ukazywała nie tylko ponadnaturalną genezę bytu ludzkiego, 
lecz także jego otwarcie na rzeczywistość transcendentną Absolutu, a co za tym idzie potrzebę wychowania 
integralnego, obejmującego również wychowanie religijne, gdyż tylko na drodze związku człowieka z Bogiem istnieje 
możliwość ostatecznego spełnienia się człowieka. 
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hierarchiczności. Dopiero poprzez podmiot ludzki, który obejmie nad tym światem władztwo, dopiero 

poprzez implementację w niego ludzkich postulatów (wartości) - staje się on światem „prawdziwym”, 

„dobrym” „racjonalnym” „pięknym” (zob. Skolimowski, 1996, s. 103-114). 

 Tym samym łatwo dostrzec, że takie podejście do zewnętrznej w stosunku do człowieka 

rzeczywistości rodzi w praktyce wiele zagrożeń, czego wymownym dowodem w nowożytności jest 

dewastacja środowiska naturalnego, brak ekologicznej kultury, która przecież tylko tam jest możliwa, gdzie 

dojdzie do rozpoznania oraz uszanowania naturalnego porządku31. 

 Trzeba tu także zaznaczyć, że zdaniem czołowego, nowożytnego nurtu filozoficznego, jakim jest 

kantyzm, wartości jako twory człowieka nie mogą mieć osadzenia w realnym, zewnętrznym w stosunku do 

ludzkiego ducha świecie i są czymś od-podmiotowym, są bytami intencjonalnymi. Są one kreacjami 

podmiotu ludzkiego, zaś sama kreacyjna zdolność człowieka do tworzenia wartości – jest tutaj nie tylko 

swoistym wyznacznikiem samego człowieczeństwa, lecz także zasadniczym źródłem godności. Brak 

zdolności do kreowania wartości – jest w tym świetle postrzegany jako poniekąd wyraz braku pełni 

człowieczeństwa, braku godności (zob. Kamiński, 1989, s. 293-306).  

 Nie może zatem dziwić to, że na gruncie tak pojętej kultury brak u człowieka kreatywnej 

zdolności, sam brak tworzenia wartości, choćby z niedostatku sił witalnych, z racji choroby lub też z faktu 

bycia jeszcze w łonie matki – prowokuje do działań eutanazyjnych, aborcyjnych, eugenicznych - bo wydają 

się być one „naturalną” i logiczną konsekwencją, z którą należałoby się zgodzić i którą należałoby 

ucieleśnić na gruncie tak pojętej kultury. Wszak to co nie kreuje wartości – jest także bez godności.  

 Tak oto uzyskujemy ważny probierz kultury wartości, jakim jest zgoda na eksterminację ludzi  

i wreszcie samą zagładę ludzi w imię przyjętych ideałów – wartości! Dostrzegamy zatem to, że tak pojęta 

kultura może stawać się wsparciem totalitaryzmów, mino deklaratywnego przywiązania w niej do 

autonomii człowieka, mimo jej peanów na cześć wolności jednostki, mino pochwały progresu i racjo-

nalności jako takiej. 

 Rzecz oczywista, że nie każdy typ „kultury wartości” prowadzi wprost do zbrodni, ale same próby 

już uwolnienia się od realnego świata i jego porządku, samo postulowanie autonomii, czy też 

niepoznawalności prawdy dobra, piękna, natury, prawa naturalnego, naturalnych form życia ludzkiego - 

jest tutaj zaczynem dla zbrodni, jest wejściem na drogę utopijnych projektów, z których wynikać może tak 

realne dobro jak i zło. Trzeba to rozumieć, a rzecz ta jest sprawą ważną nie tylko dla filozofii, lecz dla całej 

dziedziny poznania humanistycznego i społecznego, która przecież mają jeden cel, jakim jest doskonałość, 

szczęście człowieka32. Współcześnie nie każdy nurt filozoficzny problem ten dostrzega i rozumie, bo 

przecież nie brak licznych stanowisk postulujących np. absolutną wolność artystyczną, czy też potrzebę 

„przewartościowania wszystkich wartości” w dziedzinie moralnej, nie brak zadeklarowanych ateistów, 

sceptyków, indyferentyzmu religijnego, relatywizmu, materializmu i innym - słowem tych wszystkich 

ideowych ujęć, które odcinając się od realnego porządku świata, głoszą prywat jakieś idei, zasady, która ma 

                                                 
31 Zagadnienie to bardzo interesująco z perspektywy realistycznej filozofii wyjaśnia w swej pracy Maryniarczy (1999).  
32 “Omnes autem scientiae et artes ordinantur in unum, scilicet ad hominis perfectionem, quae est eius beatitudo. Unde necesse est, quod 
una earum sit aliarum omnium rectrix, quae nomen sapientiae recte vindicat. Nam sapientis est alios ordinare.”, Św. Tomasz  
z Akwinu, Komentarz do „Metafizyki” Arystotelesa, prooemium.  
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spełniać rolę przyczyny wzorczej działania ludzkiego. Stąd słusznie należy powiedzieć, że kultura wartości 

jest zawsze jakąś wersją idealizmu, w odróżnieniu od kultury uprawy człowieka, która wyrasta z realizmu. 

Jest ona świadectwem aprioryzmu, który prowadzi do wyalienowania człowieka, jest drogą do jej zgubnej 

autonomizacji (nauki, moralności, sztuki, życia religijnego), kończącej się jej oderwaniem od realnej natury 

ludzkiej i jej dobra. 

 W nowożytnym ujęciu kultura to, to wszystko, co ucieleśnia, spełnia i materializuje wartości. 

Godne podkreślenia jest tutaj spostrzeżenie, że z racji braku poznawalności realnego świata, z racji 

nieznajomości jego immanentnego porządku i praw - każda hierarchia wartości może jawić się jako 

równoważna innym, podobnie jak każda wartość innej wartości33. Z tego tytułu każdy ludzki wybór  

i zrodzone z niego działanie jawi się jako nie tylko dobre, z racji tego, że jest działaniem realizującym 

wartości, lecz jest działaniem i wyborem równoważnym innym, a w istocie rzeczy niemożliwym do istotnej 

oceny, weryfikacji. Pojawia się więc tutaj swoisty paradoks a nawet sprzeczność, że ten kto spełnia wartość 

X oraz ten, kto tej wartości nie spełnia, gdyż realizuje on wartość Y i jednocześnie neguje i zwalcza 

wartość X, jest tak samo dobrym człowiekiem, jak i ten, kto w ogóle nic nie chce czynić, gdyż neguje 

wszelkie wartości wybierając jakiś stan moralnej i duchowej ataraksji, gdyż taki stan jawi się mu jako 

pożądany i właściwy34. 

 Nie trudno dostrzec, że takie właśnie nowożytne pojmowanie kultury niesie poważne 

niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się jej ideowych składników i podstaw, jakimi są relatywizm, 

agnostycyzm, subiektywizm, egotyzm, ateizm, a także ostatecznie amoralizm. Dlaczego? - bo w dziedzinie 

moralności (ludzkiego postępowania) postuluje się tu nie tyle realizację właściwego dla człowieka dobra, 

co spełnienie wartości, które mogą być jedynie czymś fikcyjnym, a nawet niekiedy stojącym  

w sprzeczności z naturą człowieka i realnym porządkiem świata35. Współcześnie widzimy, że ma to swe 

                                                 
33 Na ten właśnie problem jasno zwraca uwagę M. A. Krąpiec, zauważając, że „Słowo wartość stało się słowem-
wytrychem we współczesnej kulturze, zwł. w dziedzinie etyki oderwanej od źródeł rozumienia bytu i dobra. 
Oderwanie się w poznaniu od rzeczywistości realnie istniejącej burzy fundamenty poznania i międzyludzkiego 
komunikowania się” tenże Wartość, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii red. A. Maryniarczyk, t. 9, Lublin 2008,  
s. 708.  
34 Problem ten rysował się wyraźnie już w czasach sofistów i ich antropologii, nadbudowanej na tezie, że „człowiek 
jest miarą wszystkich rzeczy” (Protagoras)(zob. 1989, s. 96-103). Antropologia ta wyrastała z materializmu  
i sensualizmu, ostatecznie mając swe ugruntowanie w annostycyzmie. Potwierdzeniem agnostycyzmu jest wypowiedź 
samego Protagorasa, który miał twierdzić, iż „O bogach wiedzieć nie mogę, ani czy istnieją, ani czy nie istnieją, ani 
też poznać nie potrafię żadnych ich własności; wiele bowiem staje temu na przeszkodzie i niepewność rzeczy  
i krótkość ludzkiego żywota” ( Diels, Kranz, 1952, 8 0 B 4).  
35 Sami zwolennicy kantowskiej wizji kultury podkreślają, że poczynione w ramach ich rozważań rozstrzygnięcia mają 
co najwyżej walor „hipotezy poza wszelką możliwością weryfikacji”, M. Szyszkowska, Filozofia prawa i filozofia 
człowieka, Warszawa 1989, s. 179. Twierdzi się tu (wykorzystując myśl kantowską do interpretacji i tworzenia prawa) 
że, „żeby żyć w świecie i móc go opanowywać, człowiek musi tworzyć sztuczne obrazy rzeczywistości, czyli fikcje. 
Tworzone dla potrzeb praktycznych, są one pożyteczne i celowe. Liczba fikcji wzrasta w miarę nowych potrzeb 
życiowych. Na miejsce starych powstają nowe fikcje, a kres ich wciąż nowego tworzenia byłby kresem postępu. 
Liczba fikcji wrasta w miarę potrzeb. Myślenie, a więc i tworzenie fikcji, ma służyć celom biologicznym, a nie 
stanowić cel dla siebie. Fikcje, wzbogacone nowym doświadczeniem, stają się hipotezami i z kolei wykazawszy swą 
praktyczną wartość, przetwarzają się w dogmaty. Równocześnie zachodzi proces odwrotny: od dogmatu poprzez 
hipotezę do fikcji. (...) Tworzony przez człowieka świat fikcji, w tym świat wytworów prawnych, to nie tyle pomost 
ku rzeczywistości, ile przegroda dzieląca od niej. Fikcja Vaihingera to nic innego, jak fałsz, ale fałsz konstruktywny, 
świadomie tworzony. Jej usprawiedliwieniem jest użyteczność, którą ze sobą niesie. (...) Na koncepcji Vaihingera 
oparł się H. Kelsen wskazując, że ponieważ podstawą obowiązywalności prawa jest jego powszechne uznanie, tam 
gdzie jego brak – musi być przyjęte prawo fikcyjne”, tamże s. 179-180. 
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odzwierciedlenie nie tylko w tworach sztuki (w dziedzinie humanistyki), lecz także w rzeczywistości prawa 

stanowionego36 a także strukturze życia społecznego, w projektach i praktykach wychowawczych, 

edukacyjnych, polityce.  

 Sam fakt prób ucieleśnienia w XX wieku utopijnych ideologii nazizmu, bolszewizmu, faszyzmu – 

ideologii nie mających podstaw w rzeczywistości, lecz w jakiś mitach i zmyśleniach – jest tutaj 

wystarczającym dowodem na żywotność i toksyczność kultury generowanej przez uprzednio przyjęte idee, 

zasady – wartości. 

 Współcześnie ów ścisły związek szeroko pojętej kultury z tak pojętym światem wartości wyraża 

język zarówno potoczny jak i ten naukowy, który na wiele sposobów ukazuje oparcie wychowania, życia 

moralnego, twórczości artystycznej, a nawet samej działalności naukowej na wartościach. Doszło nawet 

do tego, że życie religijne człowieka bywa dziś postrzegane jako to, które idzie za realizacją, 

naśladowaniem tzw. wartości religijnych, na szczycie których stoi najwyższa wartość zwana „Bogiem”. 

Rodzi się tu jednak pytanie czy: najwyższa wartość zwana „Bogiem” będąc właśnie wartością, czyli kreacją 

podmiotu ludzkiego może faktycznie człowieka zbawić, może być wybawieniem od zła wszelkiego  

i źródłem wiecznej szczęśliwości? Innymi słowy czy utworzone przez człowieka wartości (czytaj – fikcyjne 

koncepcje!) ucieleśniane w jego życiu osobistym, rodzinnym i społecznym faktycznie są jedynie tym, co 

winien i może czynić człowiek? Czy działalność ta może przynieść pokładane w niej nadzieje i czy 

faktycznie spełniają ona człowieka? Wreszcie jak ocenić tych, którzy wierni swym wartościom do końca, 

niekiedy w szaleńczym obłędzie realizowali zbrodnicze w skutkach działania - jak na przykład naziści, 

bolszewicy, anarchiści czy Czerwoni Khmerzy? 

 Postawione wyżej pytania uświadamiają nam, że idealistyczna koncepcja kultury oparta na 

wartościach nie może być do końca właściwie przeanalizowania bez odwołania się do obiektywnego 

porządku świata, porządku czytelnego dla ludzkiego rozumu, bez znajomości prawdy o tym świecie. 

Można ją już wprawdzie zanegować poprzez dostrzeżenie tkwiących w niej antynomii i sprzeczności, 

poprzez dostrzeżenie paradoksów jakie ona rodzi. Jednakże pełna krytyka tejże koncepcji kultury stanie się 

możliwa poprzez skonfrontowanie jej z rzeczywistością faktycznych działań ludzkich powstałych pod 

wpływem tejże wizji kultury, a te częstokroć są tragiczne. Znajomość dziejów choćby nowożytnej polityki, 

praktyk wychowawczych, systemów prawnych ukazują, że oparcie życia ludzkiego na fikcjach bywa nie 

tylko przyczyną wielu osobistych dramatów, rozczarowań ludzkich, lecz przede wszystkim staje się swoistą 

drogą alienacji całych zrzeszeń ludzkich, którym towarzyszy niekiedy szereg tragedii a nawet zbrodni37. 

Utrwalenie się tejże alienacji może nawet doprowadzić do unicestwienia, tych którzy jej ulegają, zaś powrót 

do rzeczywistości – powrót do realnego dobra, prawdy, piękna - wymaga wielkiej pracy licznych pokoleń  

                                                 
36 Do takich ujęć prawa i życia społecznego należy zaliczyć między innymi ujęcia G. Radbrucha, dla którego zdaniem 
J. Zajadły, dziedzina prawa stanowionego ugruntowana jest na świecie kultury (wartości), te zaś „nie można w 
sposób ostateczny poznać i uzasadnić, dlatego tez wyboru między nimi nie można poddawać racjonalnej ocenie – z 
tego punktu widzenia każdy wybór aksjologiczny jest wyborem „dobrym” z pozycji światopoglądu osoby, która go 
dokonała”, tenże Przedmowa do wydania polskiego w: G. Radbruch, Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 2009, s. 
XXXVI. 
37 Przykładem są tu osoby i społeczności żyjące fikcyjnymi ideologiami komunizmu, nazizmu, faszyzmu, anarchizmu, 
skrajnego liberalizmu.  
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i nie przychodzi łatwo (zob. Krąpiec, 1990, s. 41-63). Stąd troska o realizm poznania, realizm filozoficzny, 

a co za tym idzie realizm kultury i całej humanistyki jest sprawą nie tylko pilną. Jest to zadanie konieczne, 

o ile szanujemy człowieka i jego realne a nie fikcyjne dobro, o ile pragniemy uchronić człowieka od 

zagrożeń, które płyną ze strony toksycznej kultury38. 

 

3. Potrzeba ochrony człowieka przed cywilizacją śmierci 

  

Z perspektywy poznania realistycznego musimy być świadomi tego, że samo odrzucenie 

nowożytnej wizji kultury jako drogi spełniania wykreowanych przez człowieka wartości, samo 

deklaratywne opowiedzenie się za kulturą pojętą jako droga uprawy człowieka – nie gwarantuje jeszcze 

budowy kultury prawdziwie ludzkiej. Ta jest dobrem trudnym człowieka, jest także dobrem bardzo 

kruchym, łatwo ulegającym zniszczeniu i zwyrodnieniu już choćby z racji niedoskonałości ludzkiej natury 

idących za tzw. lex fomitis39.  

Dzieje ukazują ponad to, że prawdziwa ludzka kultura jest dziełem konkretnych dojrzałych ludzi, 

mężnych i zarazem pracowitych, ludzi dobrych i rozumnych, odpowiedzialnych za siebie i pozostawione 

po przodkach dziedzictwo, a także ludzi wielkodusznych, którzy ofiarnie, często z heroizmem oddają się 

pracy kulturalnej dla dobra innych. Bywa, że za zaistnieniem kultur, zwłaszcza kultur narodowych stoją 

święci40.  

Tak pojęta kultura może nieść pełnie życia ludzkiego. Wyrastając z aktów poznawczych  

i z przeżyć wolitywnych człowieka, skłania do twórczości i materializowania tego, co człowiek zapragnął, 

co uznał za godne zaistnienia. Jest też w tak pojętej kulturze miejsce na religię, która wyrastając  

z doświadczenia kruchości ludzkiego życia pragnie uświęcenia i umocnienia wszystkiego, co ludzkie  

w Bogu. 

                                                 
38 Zagrożenia płynące ze strony kultury, źle zorganizowanej formy życia społecznego są dostrzeganie nie tylko przez 
nurt filozofii realistycznej, lecz także niekiedy bardzo trafnie opisywane i wyjaśnianie przez myślicieli zdecydowanie 
odcinających się od realistycznej metafizyki (np. K. Jasper, T. W. Adorno, A. Bloom). Ukazują one nie tylko wiele 
aspektów patologicznych współczesności, lecz nawet nazywają czasy współczesne nowożytnym barbarzyństwem 
(zob. T. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947, s. 11, (dzieło napisane wraz  
z M. Horkheimer); zob. także A. Bloom, The Closing of the American Mind. New York 1987; H. Jakuszko, Frankfurcka 
szkoła w: Powszechna Encyklopedia filozofii, t. 3, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2002, s. 610-623.  
39 Przypomnijmy tu, że lex fomitis to pewne zarzewie zła w człowieku, źródło i zaczyn złych ludzkich uczynków  
i wad, wypływających z zdefektowanej miłości siebie oraz z braku należnego w naturze ludzkiej ładu. Przejawem lex 
fomitis jest przede wszystkim pucha, pożądliwość oczu – czyli niewłaściwa i nadmierna miłość dóbr zewnętrznych 
oraz wypaczone pożądanie seksualne w człowieku, nakazujące widzieć w drugim człowieku jedynie źródło i okazję 
swojej przyjemności seksualnej. Trzeba także pamiętać o tym, że prawdziwie ludzka kultura, już choćby z racji natury 
ludzkiej w której odnajdziemy różnorodne braki (defekty), wymaga do swego zaistnienia i funkcjonowania wsparcia  
i jej uszlachetnienia ze strony Absolutu, za pomocą środków nadprzyrodzonych (Łaska Boża, sakramenty św.). 
Uszlachetnienie to i wsparcie nie znosi porządku natury, lecz go dopełnia. Doskonale problem ten zrozumiał św. 
Augustyn, który stoczył ideową walkę z dwoma stanowiskami: Tertuliana, który negował istnienie kultury nie 
wywodzącej się od Boga, a które prowadziło do fideizmu i sakralizacji wszystkiego; oraz stanowiskiem gnostyków, 
którzy głosili teorię samozbawienia się człowieka za sprawą naturalnych środków, a tym samym odrzucających Łaskę 
Boga. 
40 Dowodem na to choćby historia Francji i wielka rola, jaką odegrała w niej święta Dziewica Orleańska Joanna 
D’Arc; dowodem także historia i dzieje narodu polskiego, który przecież tak wiele zawdzięcza Św. Wojciechowi, Św. 
Stanisławowi, a współcześnie błogosławionym ks. Jerzemu Popiełuszko, Janowi Pawłowi II ( Koneczny, 1999). 
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 Sprawa zagrożeń i to tych płynących ze strony kultury, opartej na fikcyjnych wartościach - staje się 

oczywistą zwłaszcza wtedy, gdy uświadomimy sobie choćby dzieje narodowego socjalizmu, prawdziwe 

znaczenie jego ideologii (hierarchii wartości), która prowadziła do zaistnienia obozów śmierci, 

likwidujących miliony niewinnych ludzi, ludzi „bezwartościowych” – bo takimi ich widziano przez 

pryzmat ideologii opartej na wartościach Aryjczyków. Również ideologia eugeniczna XX-tego wieku, 

wyrastająca z służby wartościom utylitarnym, biologicznym, hedonistycznym - dała przecież straszliwe 

praktyki sterylizacji, segregacji rasowej, (USA, Niemczech i wielu innych krajach)41. A co powiedzieć 

ludobójstwie nienarodzonych dzieci, dokonującym się w imię wartości utylitarnych, w imię „prawa do 

wyboru”, w imię uniknięcia problemów demograficznych i finansowych? Czyż człowiek i jego istnienie nie 

bywa w świetle wielu ideologii postrzegany jako coś skandalicznego, jako przedmiot do likwidacji? Jak 

można milczeć, i nie dostrzegać toksyczności współczesnej kultury, w której dzień w dzień, na całym 

świecie łącznie traci życie około stu tysięcy niepożądanych dzieci, w samej zaś zjednoczonej Europie 

około ośmiu tysięcy! (Schooyans, 1991). To wszystko dzieje się na naszych oczach w dwudziestym 

pierwszym wieku! 

 Szukając wyjaśnienia tych kwestii nie możemy pominąć bardzo ważnego problemu jakim, są tutaj 

błędy antropologiczne zwłaszcza indywidualizmu i kolektywizmu (zob. Skrzydlewski, 2003, s. 223-254). 

Wypowiedziały one milczącą wojnę personalistycznej wizji człowieka i wypływającej z niej wizji kultury 

jako uprawy ludzkiego ducha i ciała. Mimo znaczących różnic, posiadają one wiele wspólnych ideowych 

wątków do których zaliczyć trzeba: materializm, agnostycyzm, utylitaryzm, hedonizm a także ateizm. 

Sprawiają one, że stanowiska te częstokroć będą posługiwały się tymi samymi środkami do tych samych 

celów, jednakże z różnych racji.  

 Indywidualizm, najczęściej osadzony w liberalistycznym pojmowaniu natury ludzkiej – będzie 

widział w zdolności człowieka do tworzenia wartości drogę do samospełnienia bytu ludzkiego, sposób na 

uzewnętrznienie się władztwa jednostki, wyraz jej wolności, często wolności do wszystkiego i od 

wszystkiego. Kolektywizm zaś– ujmując byt ludzki w kategoriach emanatu (części jakiejś większej całości) 

będzie skłaniał się ku totalitarnym praktykom, ideologizującym realnego człowieka w myśl ideowego 

programu (hierarchii wartości) ustanowionych przez kolektyw. Jednostka ma tu odgórnie przydzielone 

zadanie, jakim jest służba i ucieleśnianie dobra kolektywu (czytaj wartości), sama nie posiadając 

suwerenności, ani godności, skazana jest na jego dyktat, który nie ma granic. Może on wobec niej 

stosować czy to praktyki eugeniczne, aborcję, eutanazję, sterylizację, czy też jakieś środki jawnego lub 

utajonego zniewolenia i manipulacji. 

 Trafnie dostrzeżono, że nowożytna wizja kultury, głównie za sprawą obecnych w niej błędów 

antropologicznych prowadzi do budowy w realnym świecie rzeczywistości chorej, toksycznej, a bywa także 

i zbrodniczej. Jak się podkreśla w czasach nowożytnych doszło do zaistnienia nieznanego wcześniej – 

spisku przeciwko życiu człowieka! Towarzyszy jemu rozprzestrzenianie się „kultury antysolidarystycznej, 

                                                 
41 Zob. M. Musielak Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce (1899-1945): 
wybrane problemy, Poznań 2008, - całość; Konteksty Społeczno-Kulturowe Zdrowia i Medycyny 4. Wybrane aspekty sterylizacji 
ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych, red. M. Musielak, Poznań 2009.  
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przybierającej w wielu wypadkach formę autentycznej kultury śmierci. Szerzy się ona wskutek 

oddziaływania silnych tendencji kulturowych, gospodarczych i politycznych, wyrażających określoną 

koncepcję społeczeństwa, w której najważniejszym kryterium jest sukces. Rozpatrując całą sytuację z tego 

punktu widzenia, można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw bezsilnym: życie, które 

domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jako 

nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Człowiek, który swoją chorobą, 

niepełnosprawnością lub — po prostu — samą swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym 

przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy 

się bronić albo którego należy wyeliminować. Powstaje w ten sposób swoisty spisek przeciw życiu. Wciąga 

on nie tylko pojedyncze osoby w ich relacjach indywidualnych, rodzinnych i społecznych, ale sięga daleko 

szerzej i zyskuje wymiar globalny, naruszając i niszcząc relacje łączące narody i państwa”42. 

 Jest sprawą oczywistą, że błędy poznawcze, zwłaszcza zaś błędy antropologiczne, muszą 

generować określony typ ludzkiej kultury, której prawidła i losy dają się jakoś przewidzieć i filozoficznie 

wyjaśnić. Dowodem na to choćby twórczość Nietschego43, która tak mocno dobudziła do nazizmu 

Niemcy; ideologiczne pomysły Marksa i Lenina, które zrujnowały nie tylko Rosję; a współcześnie 

dywagacje postmodernistów (zob. de Mattei, 2009) i neomarksistów (zob. Rynkiewicz, 2008, s. 277-288), 

którzy obrali sobie za cel ruinę ludzkiej racjonalności wraz ze zniszczeniem kultury wywodzącej się od 

ludzkiego rozumu pokierowanego prawdą realnego świata. Twórczość tych ostatnich – jeśli zostanie w 

pełni zaaplikowana do rzeczywistości ludzkiej kultury musi przynieść o wiele gorsze żniwo niż nazizm i 

bolszewizm łącznie. Dowodem tu praktyka aborcyjna, eutanazja oraz działania eugeniczne. Dowodem 

manipulacje kodem genetycznym człowieka, łączące ludzki materiał genetyczny ze zwierzęcym, próby 

implementacji płodu ludzkiego w łono zwierzęcia (np. świni, krowy), próby klonowania człowieka. 

Dowodem tworzenie się zachowań i form życia jawnie sprzecznych z naturą człowieka (związki 

homoseksualne, kazirodztwo, pedofila, zoofilia). 

                                                 
42 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 12. 
43 Warto tutaj przytoczyć słowa F. Nietzschego, którego twórczość stała się ważnym wsparciem praktyk totalitarnych 
i ludobójczych narodowego socjalizmu w Niemczech. Nie trudno przewidzieć, że tam, gdzie pojawia się kult siły, 
naturalistyczna antropologia głosząca potrzebę oparcia życia na nienawiści „do tego, co nieudane i słabe” – musi 
zakończyć się ludobójstwem. Nietsche pisał: 
„Co jest dobre? — Wszystko, co uczucie mocy, 
wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi 
Co jest złe? — Wszystko, co z słabości pochodzi. 
Co jest szczęściem ? — Uczucie, że moc rośnie, — 
że przezwycięża się opór. 
Nie zadowolenie, jeno więcej mocy; nie pokój 
wogóle, jeno wojna; nie cnota, jeno dzielność (cnota 
w stylu Odrodzenia, virtù, cnota bez moralizny). 
Słabi i nieudani niech szczezną: pierwsza zasada 
naszej miłości dla ludzi. I pomóc należy im 
jeszcze do tego. 
Co jest szkodliwsze, niż jakikolwiek występek? — 
Litość czynna dla wszystkiego, co nieudane i słabe — 
chrześcijaństwo...”, Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa MCMVII, s. 6. 
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 Można zauważyć, że badając te właśnie problemy mamy szanse nie tylko wglądu w idee 

filozoficzne, lecz także w bogatą dziedzinę humanistyki, prawa, komunikacji międzyludzkiej, także form 

życia społecznego, a nawet ekonomii, gdyż ta ostatnia jako pewna dyscyplina poznawcza zawsze wyrastać 

będzie z wizji człowieka, rozumienia jego działań i ich owoców44. I to właśnie szereg działań 

ekonomicznych, inspirowanych ideami socjalizmu lub liberalizmu staje się bezpośrednim środkiem 

cywilizacji śmierci. Przynosi to skutki w postaci ruiny ludzkiego zdrowia, dewastacji środowiska 

naturalnego i kulturowego, niszczenia rodziny, rozbijania suwerenności narodów i państw a wszystko to w 

imię progresu, dobrobytu, szybkiego przepływu kapitału, maksymalizacji zysku, który zaczyna rządzić 

wszystkim45. 

 Widzimy także, że na skutek przenikania do serc i umysłów ludzi ideologii cywilizacji śmierci, 

współczesny człowiek traci właściwą dla siebie dojrzałość, którą osiąga poprzez kulturę klasycznie pojętą. 

Kultura wartości sprawia, że współczesny człowiek wydaje się coraz częściej przypominać– „naiwne 

dziecko” oczarowane świecidełkami, gotowe do każdej zabawy, o każdej porze dnia i nocy, nie liczące się 

z konsekwencjami, jakie to przynosi. Zapomina on o swych powinnościach, realnych zadaniach, a także 

realnym złu, które mu zagraża i które sam czyni. Żyje o chwilą i ucieka od trudności. Największym złem 

jawi się dla niego jego cierpienie, przed którym bezustannie ucieka. Z racji tego, iż ucieczka przed 

cierpieniem, trudnościami - jest zawsze tylko chwilowa i najczęściej związana z pojawieniem się trudności  

i zła większego – pojawia się w nim rozgoryczenie i wreszcie agresja, a nawet rozpacz, lub też ucieczka w 

ironię i szaleństwo. Towarzyszy mu tendencja do przenoszenia swego życia w świat wirtualny. Stąd coraz 

więcej jest w jego życiu wirtualnych gier, spotkań, wypraw, a nawet wirtualnych przyjaźni, miłość i seksu. 

To wszystko jednak znamionuje jedno – jego ucieczkę od realnego świata, jego faktyczną słabość w 

realnym życiu. Człowiek ten staje się ofiarą tego, co czyni, częstokroć nie zauważając, iż jest głęboko 

wyalienowany z realnego świata. 

 Zauważmy również, że współczesny człowiek „dotknięty” cywilizacją śmierci staje się nowo-

żytnym barbarzyńcą kulturowym, kompletnie pozbawionym znajomości i zdolności uczestnictwa w 

dziedzictwie, na jaki składa się dorobek minionych pokoleń w sferze filozofii i teologii, etyki, sztuki, religii 

i innych. Nie znaczą one dla niego nic, lub nie wiele, zwłaszcza wobec uciech hedonistycznych, wobec 

władzy jaką dają pieniądze. Nie rozumie ich – więc sądzi, że ich nie potrzebuje; nie zna ich, więc są mu 

one obojętne.  

 Stan ten utwierdza także forma jego edukacji, która od szkoły elementarnej, aż po uniwersytet 

(czytaj miejsce gdzie się wypracowuje nowe technologie!) wpaja mu, że musi sprawnie posługiwać się 

narzędziami by żyć. Bo czym jest dla niego edukacja – jeśli nie przyuczeniem do zawodu, czym jest 

wychowanie – jeśli nie procesem wdrażania do funkcji społecznych? Edukacja jako proces poznawania 

prawdy i to prawdy w całej rozciągłości – jest dla niego zbytecznym anachronizmem, o którym trzeba 

                                                 
44 Na to właśnie zagadnienie zwracał uwagę wybitny polski filozof kultury Henryk Romanowski w szeregu swych 
prac, które niestety nie są dobrze znane; zob.: Solidaryzm. Nowa teorja etyczna i społeczno-ekonomiczna Warszawa 1909; 
Wstęp do ekonomji społecznej chrześcijańskiej Kraków -Warszawa 1910.  
45 Więcej na ten temat zob. P. Skrzydlewski (2010; a także: 2003, s. 223-254). 
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zapomnieć. I podobnie wychowanie nie może się mu jawić jako droga nabywania przez niego cnót – bo 

czyż istnieje prawda, czyż znamy dobro i drogę do niego? 

 Współczesny człowiek nie zauważa, że to co umie, to co rozumie, w istocie rzeczy pozwala mu 

być co najwyżej funkcją i częścią pewnego systemu. W systemie tym liczy się bardziej to, co się posiada 

i czym się dysponuje, niż to kim się jest. Liczy się bardziej rzecz – niż osoba, liczy się bardziej technologia, 

niż wykształcenie moralne. Wreszcie system ten zna jedynie unormowania prawne, pokierowane 

legalizmem bez ducha przyjaźni i miłosierdzia, na które nie może sobie pozwolić. 

 Dostrzegamy więc, że paradoksy i trudności zrodzone we współczesnej kulturze, przeżywane tak 

mocno przez człowieka mają różną naturę i wiele różnorodnych źródeł. Odnajdziemy je w jego życiu 

indywidualnym, rodzinnym, społecznym, politycznym – słowem w całej kulturze46. Przykłady tychże 

paradoksów i trudności można opisywać na wiele różnych sposobów. W istocie rzeczy wszystkie one 

świadczą o jednej sprawie, a mianowicie o tym, że współcześni ludzie coraz mniej rozumieją siebie. 

Dlaczego? – bo nie rozumieją swoich działań i ich wytworów, bo nie umieją ich odnieść ani do siebie, ani 

też do porządku naturalnego, w którym przyszło im żyć i działać. Nie ma w nich tego, co tak mocno było 

akcentowane w kulturze klasycznej przez Arystotelesa, a mianowicie faktu przeniknięcia wszystkiego przez 

przyczynowanie celowe. Współczesny człowiek wie, po co ma pieniądze, po co jest w jego komputerze 

program antywirusowy, niekiedy nawet wie dokładnie po co jest jego nerka lub trzustka – ale nie wie po 

co jest on sam w całości swego bytowania, jaki był jego faktycznie początek zaistnienia oraz co jest 

przyczyną jego życia. Ten brak wiedzy i brak zrozumienia objawia się mocno choćby w niemożności 

udzielenia odpowiedzi na pytanie o ostateczny cel jego życia. Na pytanie po co żyję – odpowiada on 

najczęściej – chyba po to aby umrzeć, a zrodzona z tejże odpowiedzi myśl nakazuje mu nie myśleć o tym 

problemie uciekając w różne aktywizmy i stany upojenia, rywalizacje – słowem w to wszystko, co odsunie  

i uśpi jego myśl o celu życia. 

 Czyż nie jest paradoksem, że absolwent wyższej uczelni – (a nie rzadko także profesor!), mający 

dyplom z najwyższą notą z jakiejś dziedziny, doskonale może się orientować w problematyce genetycznej 

(czym jest DNA i RNA), w skomplikowanych zagadnieniach technicznych i matematycznych - a nie ma 

„zielonego pojęcia” o tym, że sam ma duszę, że istnieje cel jego życia, że cała rzeczywistość, nie tylko ta 

                                                 
46 Na fakt ten zwracał uwagę między innymi A. Bloom (1930-1992), amerykański filozof polityki, badacz i krytyk 
kultury. Swym głośnym dziełem „The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and 
Impoverished the Souls of Today's Students” (1987) (Umysł zamknięty, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997) poddał w nim 
głębokiej i ostrej krytyce stan kultury amerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu edukacyjnego, 
wychowawczego oraz stojących za nimi filozoficznych poglądów. Zdaniem Blooma kultura a także państwo  
i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oparły się u swego zarania na zasadach wolności, 
tolerancji, równości (pochodzących od oświeceniowych myślicieli) co pozwoliło na bujny rozwój życia duchowego 
człowieka (kultury) a także na szybki rozwój państwa i jego trafiła w ślepy zaułek, tracąc to co winno być celem 
kultury, a mianowicie rozwój ludzkiej natury człowieka. Wedle Blooma za lansowanymi powszechnie hasłami: 
wolności, równości, tolerancji, otwartości i poszanowania innych kultur – kryje się dziś zabójczy dla człowieka 
wojowniczy relatywizm przejawiający się w „otwartość na inność” bez liczenia się z obiektywną naturą, w negacji 
absolutnej prawdy jako podstawy dla kultury i ludzkiego działania. To zaś ostatecznie prowadzi do zniewolenia i 
zwyrodnienia człowieka. To, co stanowiło podstawę i siłę kultury greckiej, (tj. nauka, filozofia, wyrażająca się w 
otwarciu się naprawdę natury, jej prawa i dobro, porządek, który jest czytelny dla ludzkiego rozumu) – zastąpiono 
współcześnie swoistą komparatystyką kulturową i historyczną, które „udowadniają”, że wszystko wolno, wszystko 
jest dobre, prawdziwe, słuszne itp. 
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widziana przez „szkiełko i oko” ma swą rację istnienia i działania, która dla rozumu ludzkiego jest  

w pewien sposób rozpoznawalna.  

 W cywilizacji śmierci współczesny człowiek przypomina tym samym raczej istotę dobrze 

przyuczoną do swych różnorodnych ról i zadań, lecz pozbawioną samodzielności, dojrzałości, autonomii, 

czyli tego wszystkiego, co wiążemy z wolnością i odpowiedzialnością. Wydaje się on być raczej 

„zadowolonym z siebie” (lub też nie) żywym narzędziem, niż suwerennym podmiotem, dojrzałą osobą. 

Obraża się on wielce, gdy ktoś mu tłumaczy, że forma życia, w której on tkwi jest znaną od starożytności 

formą życia niewolnika, formą życia zdefektowanego. Niewolnik bowiem – jak to wyjaśniał Stagiryta - nie 

mając rozumu nie widzi celu; nie widząc celu musi żyć jedynie dla środków do życia, sam nic tak naprawdę 

nie posiadając i będąc niezdolnym do tworzenia takich wspólnot jak rodzina czy państwo47. Czyż nie jest 

paradoksem, że współczesnym życiu indywidualnym jak i publicznym istnieje coraz większe grono tych, 

którzy tak wiele dziś umieją i wiedzą, – i tak naprawdę niewiele, lub nic nie rozumieją, zwłaszcza ze spraw 

najważniejszych, ostatecznych, koniecznych, spraw, które faktycznie ich dotyczą!  

W cywilizacji śmierci jakże często sprawy ostateczne, fundamentalne są dla współczesnego 

człowieka najczęściej „terra incognita”, czymś „mistycznym” lub związanym z osobistą opinią. Dzieje się tak 

mimo znaczącej jego ogólnej wiedzy, zdolności, dotychczasowego wykształcenia, mimo bogactwa form i 

środków technicznych, jakimi on z łatwością operuje. Jednakże – jeśli nie zabraknie nam uwagi –  

z łatwością dostrzeżemy, że lwia część tego, co on umie i potrafi – jest zawężone do środków do życia, 

głownie do narzędzi jakimi się on posługuje. Wiedza ta milczy na temat celów i nie ujmuje zwłaszcza 

człowieka w perspektywie wiedzy o celu jego życia, a także celów-środków, jakie istnieją w różnych 

dziedzinach. Jeśli nawet pojawi się w życiu człowieka jakiś typ przyczynowania celowego – to jest to 

postać celowości funkcjonalnej, która mówi po co i jak danej rzeczy używać. Nie ma tu znajomości celów 

właściwych ostatecznych danych działań i bytów, a tym samym nie ma mądrości, która przecież płynie ze 

znajomości ostatecznych przyczyn.  

  

Zakończenie 

  

Do podjęcia analizy wizji kultur jako uprawy człowieka oraz wizji kultury jako rzeczywistości 

ucieleśniającej wykreowane przez człowieka wartości skłania wiele racji. Jest to nie tylko zagadnienie 

interesujące poznawczo, lecz także ma ono swe uzewnętrznienie praktyczne, choćby w walce cywilizacji 

śmierci z ludzką kulturą, kierowaną miłością, prawdą dobrem i pięknem (zob. Skrzydlewski, 2000, s. 113-

120). Poczynione analizy pozwalają przybliżyć się do źródeł dramatu współczesnego człowieka 

zanurzonego w nowożytną wersje kultury jako świata wykreowanych i ucieleśnionych przez niego 

wartości. 

 Na zakończenie warto zadać pytanie: czy współczesny człowiek musi podążać drogą kultury 

wartości? Ależ nie! Może on i powinien powrócić do kultury klasycznie pojętej. Musi jednak wcześniej 

odkryć swą prawdziwą naturę i swe faktyczne położenie, musi zwrócić się do rzeczywistości i przyjąć 

                                                 
47 Zob. Arystotles, Polityka ks. I. rozdz. II, 1-23. 
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obecne w niej dobro, piękno i prawdę. Musi także zrozumieć fałsz i dramatyzm sytuacji, w jakiej się 

postawił, negując źródła swej racjonalności, dobroci i wolności. Jego los w jego rękach.  

 Konieczną pomocą w powrocie do autentycznej kultury doskonalącej człowieka może okazać się 

realistyczna filozofia klasyczna (metafizyka), a także prawdziwa ludzka pokora, która zamyka drogę do 

pychy oraz do naśladowania tego, kto od początku był „zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w 

nim nie ma” (J. 8:44). Ma to wielkie znaczenie dla kształtowania się całej dziedziny poznania 

humanistycznego, społecznego. Pozwala to by ostatecznie pójść ku Pełni Prawdy i nabrać nadziei, że 

„bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić 

współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota (a choćby tylko naiwność) 

jest gorsza od samego zła, nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia 

pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. [...] Nigdy źli niczego nie utworzą bez 

pomocy dobrych, więc odkąd (dobrzy - P. S.) wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść" 

(Koneczny, 1930, s. 327). 
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Korelacja pomiędzy kulturą a religią  

 

 

Zagadnienie religijności nie jest tylko problemem epoki współczesnej i można powiedzieć, że 

„religia jako fenomen o zasięgu uniwersalnym w sensie historycznym i geograficznym zawsze budziła 

zainteresowanie człowieka i była przedmiotem przednaukowej refleksji” (Rusecki, 1989, s. 20). Kwestia 

wiary i religii była obecna praktycznie w większości systemów filozoficznych, lecz ze względu na różne 

uwarunkowania historyczno-geograficzne przyjmowała niejednokrotnie odmienne i zindywidualizowane 

postaci, albowiem – jak pisze Antoni Nowak (2003, s. 11) – „człowiek nie potrafi bytować w świecie 

nieubłaganej materii. Musi siebie ustawicznie transcendować. Być wierny swojej ludzkiej naturze – znaczy 

ustawicznie ją przekraczać”. W odróżnieniu jednak od zwierzęcia, strzegącego ściśle granic swego 

zamkniętego środowiska życia, człowiek stale pragnie przekraczać limes pytając o to – co jest poza nią? 

Jako jedyny ziemski byt, to człowiek jest świadomy egzystencji zarówno świata wewnętrznego, jak i zew-

nętrznego w związku z czym nie może prawidłowo funkcjonować bez takich kategorii, jak: 

sprawiedliwość, miłość, wolność, prawda, nadzieja itp. To wyłącznie istota ludzka jest jedynym kreatorem 

kultury i od zarania dziejów, gdziekolwiek się pojawiła zmieniała świat przyrody w świat kultury. Można 

powiedzieć, że kultura jest „drugą” naturą człowieka i tylko przez nią możemy go poznać. I chociaż nie 

zawdzięcza on swego człowieczeństwa wytworzonej przez siebie kulturze, to nie potrafi działać ani 

egzystować poza nią.  

Dotychczasowe ustalenia nauk badających prehistorię oraz historię człowieka pokazują, że nie ma 

kultur bez religii ani religii bez kultury, a jedynym bytem posiadającym zapotrzebowanie religijne w świecie 

przyrody jest człowiek. „Człowiek bez religii – pisze Eliade (1997, s. 1) – nie byłby już człowiekiem”.  

W podobnych słowach wypowiada się Fernandez-Armesto, pisząc że: „Religia to droga, na której 

zyskujemy odziedziczoną mądrość. Bez niej ludzkość nie byłaby tym, czym jest. Religijne zachowania to 

część szkieletu kultury, którego nie można się pozbyć bez narażania się na pewną katastrofę” (1998, s. 18). 

Ze względu jednak na to, że wszelki system religijny jest warunkowany m.in. rolą lub przynależnością 

wierzących w ramach konkretnej społeczności religijnej należy zaznaczyć, że każda z religii może 

wykazywać pewne zróżnicowania wewnętrzne: doktrynalne, kultowe, etyczne i organizacyjne. 

Analogicznie rzecz biorąc można postawić tezę, że skoro religia jest nierozłącznie związana z kulturą to 

taki pluralizm wewnątrzreligijny będzie współistniał z pluralizmem wewnątrzkulturowym (Lanczkowski, 

2006, s. 691). 

Fenomen religijny, powszechnie i wszechstronnie związany z innymi przejawami życia 

społecznego stanowi według Zdybickiej jeden z najważniejszych wyrazów ducha ludzkiego (1977, s. 21),  
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a fakt społeczny w postaci religii staje się obok działalności naukowej, moralnej i estetycznej – specjalnym 

terenem kulturowej aktywności człowieka. Religia zatem „(…) jako zjawisko społeczno-kulturowe jest 

społecznie- i kulturogenna oraz społecznie- i kulturotwórcza” (tamże, s. 175) i dlatego w jej opisie należy 

zawsze uwzględniać te wzajemne, obustronne uwarunkowania zachodzące pomiędzy społecznością  

i religią oraz kulturą i religią. Wzajemny związek między tymi dwoma przenikającymi się sferami życia 

ludzkiego wynika bezpośrednio z potencjalnego i społecznego charakteru osoby ludzkiej, która jako byt 

potencjalny może rozwijać się i realizować poprzez tworzenie wartości – przede wszystkim duchowych. 

„Jest także bytem społecznym – pisze Zdybicka – i poprzez realizację tych wartości, która dokonuje się  

w społeczności, w określonej kulturze, tworzy społeczność i przyczynia się do rozwoju kultury” (tamże,  

s. 176).  

Każdy przejaw kultury związany jest z określonymi wartościami, których potrzebuje człowiek, 

mianowicie ekonomicznymi, materialnymi oraz umysłowo-duchowymi, którymi są prawda, dobro  

i piękno. Zintegrowane w całość w/w poszczególne przejawy kultury tworzą pojęcie tzw. kultury 

szerokiej. W tak rozumianej kulturze, człowiek żyje, w niej i przez nią się rozwija, spełnia i realizuje 

zarówno w wymiarze doczesnym jak i historycznym. „Staje się ona istotnym atrybutem bytu ludzkiego, 

wymiarem jego istnienia, a nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że człowiek jest faktem 

kulturowym” (Rusecki, 1989, s. 142). Aby jednak kultura mogła rozstrzygać w sposób zadawalający 

problemy egzystencji ludzkiej potrzebna jest – właśnie religia, bez której żadna kultura nie będzie pełna 

oraz nie spełni najgłębszych oczekiwań człowieka. „(…) Wszelka twórczość kulturowa człowieka – pisze 

Rusecki – znajduje swoje ostateczne pogłębienie, spełnienie i finał w powiązaniu z religią. Bez religii 

pozostanie działalnością zamkniętą w ramach możliwości doczesnych i historycznych człowieka” (2007, 

s. 190).  

Człowiek – jak już wcześniej wspomniano – jest „faktem kulturowym”, a dzięki wytworzonym  

w kulturze określonym słowom, gestom i zwyczajom wyraża wyznawaną wiarę w Boga, nadając im 

znaczenie religijne. Religia nie sprzężona z kulturą i historią w których egzystuje i w nich się wyraża byłaby 

czymś oderwanym od rzeczywistości i stałaby się zaledwie iluzją. Mimo jej ewidentnego splecenia z kulturą 

i zakorzenieniu w niej nie można jednak zapomnieć – podkreśla Rusecki – że jest ona równocześnie czymś 

ponadhistorycznym i ponadkulturowym, albowiem: „Tkwiąc w pewnym stopniu w rzeczywistości 

doczesnej kieruje ją ku transcendencji, która stanowi z jednej strony jej właściwy przedmiot, a z drugiej – 

cel i eschatyczne spełnienie, którego realizacja bierze swój początek w rzeczywistości kulturowej” (1989,  

s. 143). A zatem, kwestie dotyczące religijności człowieka nie są wyłącznie domeną teologii, lecz znajdują 

się także w polu zainteresowania antropologii filozoficznej i psychologicznej, ponieważ badają one 

fenomeny właściwe wyłącznie istocie ludzkiej. Pytania dotyczące religijności człowieka zadaje również 

historia, etnologia i etnografia. Historia pyta dlatego, że to właśnie ona kształtuje człowieka będącego 

badaczem własnych dziejów. Etnologia interesuje się religią ze względu na to, że stanowi ona zasadniczy 

zrąb obyczajów poszczególnych kultur. Etnografia, zaś bada kultury poszczególnych ludów i grup 

etnicznych w tym plemion prymitywnych (pierwotnych) dla których wszystkie aspekty życia przeniknięte 

są sacrum (Nowak, 2003, s. 11-15). „Każda nauka, której przedmiotem materialnym jest człowiek, musi 
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dotknąć problemu religijności człowieka. Nie można tego zagadnienia uznać za nieistniejące. Uważanie 

religijności człowieka za jakąś nadbudowę, za jakiś twór narzucony w procesie ewolucyjnym gatunku homo 

sapiens jest – zdaniem Nowaka – wyrazem braku postawy realizmu historycznego. Religijność należy 

bezsprzecznie do gatunku homo” (tamże). Jakże trafne są w tym względzie słowa Jana Pawła II – zapisane 

w Adhortacji Pastores dabo vobis z roku 1995 – które brzmią następująco: „W tym mądrym zamyśle Bożym 

odnajdujemy podstawę wrodzonej religijności” (1995, nr 45). 

Jak już wcześniej wspomniano kultura stanowi niejako „drugą” naturę ludzką, lecz trzeba 

zaznaczyć, że w przeciwieństwie do natury kultura „(…) obejmuje to wszystko, co zostało świadomie i 

celowo ukształtowane przez człowieka, co pochodzi od człowieka, zmieniającego według swoich 

koncepcji zastany stan rzeczy (naturę, tzn. świat i siebie)” (Zdybicka, 1977, s. 183). Tak wytworzona 

kultura powstała w wyniku racjonalnego przetwarzania natury przez człowieka potwierdza duchowo-

materialny charakter jego bytu. Przejawem materialnej kulturotwórczej działalności człowieka są zatem 

dobra i wartości techniczne. Przejawem kultury duchowej – najbardziej związanej z życiem wewnętrznym 

człowieka – są natomiast układy społeczne oraz ustrój społeczno-polityczny i dobra duchowe. „O ile 

wartości materialne posiadają charakter narzędny (środki do celu) – pisze Zdybicka – o tyle wartości 

duchowe – prawda, dobro, piękno i świętość – mają charakter absolutny. Ich realizacja prowadzi do 

tworzenia nauki, moralności, sztuki i religii” (tamże, s. 184). I to właśnie religia, która pogłębia hierarchię 

wartości i poszerza w nieskończoność perspektywy życia ludzkiego, umacnia inne wartości kulturowe, 

stanowiąc tym samym ostateczne usensownienie kultury. Z drugiej wszakże strony należy uczciwie 

przyznać, że ta wzajemna relacja ma charakter zwrotny, albowiem kultura również oddziaływuje na życie 

religijne – głównie za pośrednictwem wytworzonych przez człowieka systemów znakowych. Trzeba także 

zaznaczyć, że religia czerpiąc swoje ostateczne uzasadnienie ze źródeł pozakulturowych pozostaje 

transcendentną wobec kultury. Aby uświadomić i uwypuklić charakter zewnętrzny i wewnętrzny faktu 

religijnego Zdybicka pisze, że „(…) niektórzy filozofowie kultury dokonują rozróżnienia między religią  

a wiarą, np. wiarą chrześcijańską. Religia byłaby wymiarem kulturowym, zewnętrznym, w jakim przejawia 

się odniesienie człowieka do jakkolwiek pojętego transcendensu. Wiara natomiast oznaczałaby najgłębszy, 

duchowy związek człowieka z Bogiem. Tak rozumiana wiara w całej pełni transcenduje kulturę i właśnie 

dzięki temu zdolna jest ją zintegrować” (tamże, s. 186-188). 

Skoro – jak już wspomniano powyżej – kultura oddziałowywuje na życie religijne za pośred-

nictwem wytworzonych przez człowieka symboli i systemów znakowych (zagadnieniom symbolu i znaku 

oraz świadomości symbolicznej w dziejach człowieka poświęcona była refleksja autora niniejszego 

artykułu opublikowana w monografii pt. Współczesne oblicza bałwochwalstwa) zasadnym wydaje się 

omówienie podstawowych kwestii dotyczących wpływu języka na konstytuowanie świata religijnego. 

Wpisany bowiem w sytuację religijną język pełni w życiu religijnym człowieka zasadniczą rolę pozwalając 

mu na udział i współpracę ze sferą sacrum. To właśnie ten ukształtowany społecznie system 

porozumiewania się – jak pisze Kłoczowski – „(…) nakierowuje intuicję, aby umysł człowieka umiał 

ujrzeć tajemniczy <<symboliczny>> wymiar rzeczywistości (…). W języku formułowane są treści 

wskazujące na zobowiązujący charakter uczestnictwa w relacji do Boga” (1995, s. 17). Ogólnie rzecz biorąc 
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rola języka w procesie konstytuowania świata ma fundamentalne znaczenie, choć posługiwanie się 

językiem nie zawsze zmierza i ma na celu budowę ludzkiego świata, czyli jego intencjonalnego tworzenia. 

„Nieredukowalny językowy wymiar ludzkiego dostępu do świata bierze się stąd, że język narzuca 

rzeczywistości struktury, których następnie doświadczamy” (Sztajer, 2009, s. 10). Analogicznie do wyżej 

przytoczonych słów Sztajer stawia tezę, że skoro język pełni tak doniosłą rolę w kulturze to w religii pełni 

on rolę nie tylko konstytutywną, ale także konstytuującą. Świat religijny – jako część świata człowieka – 

jest zatem kształtowany także pod wpływem działań językowych, stąd można powiedzieć, że bez języka 

fenomen religii byłby niemożliwy. „Udział języka w stanowieniu religijnej rzeczywistości jest nadto 

bardziej istotny niż w innych dziedzinach kultury. Język religijny jest bowiem podstawowym medium, w 

którym obiektywizuje się religijny świat. Struktura ontyczna świata religijnego ma nade wszystko charakter 

językowy. Język jest czymś nieodłącznym od samej rzeczywistości, która jest na różne sposoby 

doświadczana w ramach tego świata” (tamże, s. 9). 

Kolejną kwestią w ramach omawianej korelacji zachodzącej między kulturą a religią jest 

zagadnienie współzależności między przeżyciem religijnym a przeżyciem estetycznym, czyli krócej rzecz 

ujmując – pomiędzy religią a sztuką. Jak trafnie bowiem zauważają ojcowie soborowi Vaticanum II  

w Konstytucji o liturgii świętej – Sacrosanctum Concilium „Do najszlachetniejszych zajęć ducha ludzkiego słusznie 

zalicza się sztuki piękne, zwłaszcza sztukę religijną i jej szczyt, mianowicie sztukę sakralną. Z natury dążą 

one do wyrażenia w jakiś sposób w dziełach ludzkich nieskończonego piękna Bożego” (1963, pkt. 122). 

Ta religijna twórczość człowieka może przejawiać się w różnorakich formach i postaciach. Do 

podstawowej aktywności religijnej należy – bez wątpienia – modlitwa, w której element twórczy jest 

uzależniony od jej rodzaju. Minimalny jest wówczas, gdy osoba modląca się wypowiada stereotypowe, 

tradycyjne formuły. W przypadku modlitwy spontanicznej i swobodnej element twórczości znacznie nasila 

się, i poszerza ten jakże ważny aspekt przestrzeni życia religijnego człowieka, w której może on twórczo 

wyrazić swoją relację do Boga (Jaworski, 2012, s. 7). Ta ekspresja religijna – jako wytwór kultury człowieka 

– podobnie jak język tworzy z religią tzw. sprzężenie zwrotne wyrażające się w następujący sposób:  

Z jednej strony religia dostarczając nowych treści, idei i motywów inspiruje sztukę, która praktycznie w 

każdej znanej nam kulturze przejawia się jako forma tzw. sztuki sakralnej. Ten udział przeżyć estetycznych 

w ludzkiej sferze religijnej widoczny jest choćby w takich dziedzinach jak: architektura (katedra Notre 

Dame w Paryżu), malarstwo (Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci), rzeźba (Ekstaza św. Teresy Berniniego) 

oraz literatura (Quo Vadis Sienkiewicza, Boska komedia Dantego) i muzyka (Ave Maria Schuberta, Nabucco 

Verdiego, kolędy, pastorałki). Z drugiej strony stany religijne są niejednokrotnie wyzwalane i ubogacane 

przez sztukę, która bezpośrednio warunkuje akt religijny. „Religia wprawdzie – jak pisze przywoływana już 

w tekście Zdybicka – transcenduje sztukę. Jest bowiem realnym związkiem człowieka z istniejącym 

Bogiem – to jednak przeżycie piękna, a zwłaszcza przeżycie niedosytu piękna cząstkowego może być 

drogą do piękna transcendentnego, jakim jest Bóg” (1988, s. 212). Przeżycia estetyczne zainspirowane 

przez religię – o czym warto pamiętać – pełnią doniosłą rolę w życiu indywidualnym i społecznym,  

a w sferze religii stanowią ważny element przekazywania prawd religijnych oraz pełnią także funkcję 

nauczającą i kerygmatyczną. „Sztuka posługująca się językiem symbolu przybliża, ucieleśnia, wyraża 
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prawdy religijne, oddziałując na całego człowieka – jego umysł, wyobraźnię, zmysły i w ten sposób 

zachęca do pobożności, utwierdza wierzących w postawach religijnych” (tamże, 215).  

Szeroko rozumiane dobro człowieka winno uwzględniać zatem wartości moralne, których sztuka 

– oparta na prawdzie o człowieku – nie może ignorować. Zdarza się wszakże coraz częściej, że działalność 

artystyczna lub dosadniej mówiąc – pseudoartystyczna przejawia w swoim wyrazie fałsz, zło oraz elementy 

perwersji które mogą niejednokrotnie prowadzić do moralno-duchowego upadku i wyniszczenia 

człowieka. Należy oczywiście podkreślić fakt, że „Religia mówi o świecie ducha – Bogu, który jest 

niewidzialny i niedostępny dla poznania zmysłowego. Sztuka jest zdolna wypowiedzieć wartości duchowe 

za pomocą właściwych sobie środków wyrazu” (Kowalczyk, 1997, s. 380). Idealnym przykładem na takie 

wzajemne przenikanie i dopełnianie się wartości religijnych i artystycznych jest ikona. Ten jakże 

specyficzny typ obrazu religijnego – jak pisze Kowalczyk – jest „(…) jakby rodzajem teofanii ukazując  

w materialnym tworzywie obrazu rzeczywistość niewidzialną, nadprzyrodzoną i boską” (tamże, s. 381).  

W podobnych słowach wyraża swe myśli Jaworski (2012, s. 10-11), który na łamach jednego z numerów 

„Fides et ratio” konstatuje, że proces twórczy jest owocny i ważki dla otoczenia tylko wówczas, kiedy 

twórca pisząc swą pierwszą ikonę Przemienienia Pańskiego przeszedł drogę osobistej przemiany, dzięki 

czemu ikona tak stworzona wyzwala w ludziach tęsknotę za tym co absolutne, kierując ich ku Bogu 

stanowiącemu spełnienie pragnień i oczekiwań. 

Ostatnim – ale jakże istotnym – zagadnieniem w dyskusji dotyczącej wzajemnej relacji religii  

i kultury jest próba odpowiedzi na pytanie: na czym polega kulturotwórcza rola chrześcijaństwa? I chociaż 

pewne przykłady twórczości religijnej obecne w tradycji chrześcijańskiej były przytoczone w poprzednich 

akapitach to jednak zasadne wydaję się pogłębienie treści w nich zawartych. Przed rozpoczęciem wszakże 

jakichkolwiek dywagacji związanych z kulturotwórczą funkcją chrześcijaństwa należy w pierwszej 

kolejności odwołać się do pojęcia kultury, a w szczególności zaś, do jej integralno-personalistycznego 

rozumienia, zawartego w 53 punkcie posoborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym –

Gaudium et spes: „Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa 

dochodzi ona nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. 

(…) Mianem <<kultury>> w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija 

wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoją 

władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej 

przez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazuje  

i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu, a nawet 

całej ludzkości. (…) Z różnego bowiem sposobu używania rzeczy, wykonywania pracy i wypowiadania się, 

pielęgnowania religii i kształtowania obyczajów, stanowienia praw i instytucji prawnych, rozwijania nauk  

i sztuk oraz kultywowania piękna powstają różne, wspólne warunki życia i różne formy układu dóbr 

życiowych. Tak z przekazanych instytucji powstaje dziedzictwo swoiste dla każdej ludzkiej wspólnoty. Tak 

też tworzy się określone i historyczne środowisko, w które włącza się człowiek jakiegokolwiek narodu czy 

wieku i z którego czerpie wartości dla doskonalenia kultury osobistej i społecznej” (1965, pkt. 53). 
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Tak rozumiana personalistyczna koncepcja kultury, podkreślająca swą organiczną więź z wiarą 

religijną, ogniskująca się na uniwersalnych wartościach poznawczych, moralnych, społecznych oraz 

religijnych stanowi fundament tezy, że chrześcijaństwo pełni funkcję kulturotwórczą, widoczną – na 

przestrzeni historii – na kartach Biblii, u Ojców Kościoła i myślicieli chrześcijańskich oraz w nauczaniu 

Magisterium Ecclesiae. „Kościół – jak trafnie zauważa Kowalczyk (1997) – począwszy od pierwszych 

wieków swego istnienia aż po późne średniowiecze, pełnił unikalną rolę cywilizacyjno-kulturową. (…) 

Jego zasługą była recepcja szeroko rozumianej kultury antycznej, dokonywało się to głównie w klasz-

torach, gdzie w skryptoriach kopiowano teksty literackie i filozoficzne autorów starożytnych. Wkładem 

Kościoła w propagowanie kultury umysłowej jest organizowanie sieci szkolnictwa średniowiecznego 

wszystkich szczebli łącznie z pierwszymi uniwersytetami” (tamże, s. 376). I choć wkład chrześcijaństwa  

w ogólnoludzką kulturę widoczny jest głównie w sferze kultury artystycznej, to nie można zapominać  

o tym, że jego kulturotwórcza funkcja widoczna jest także w przestrzeni nauk humanistycznych, 

przyrodniczych i filozoficznych o czym świadczy fakt, że aż niemal do XX wieku wiele osobistości 

kościelnych było mecenasami nauki, opiekunami uniwersytetów, bibliotek i towarzystw naukowych. 

Ponadto, kapitalne znaczenie na kształtowanie się ludzkiej kultury wewnętrznomoralnej miał – bez 

wątpienia – etos chrześcijański zbudowany na Chrystusowym przykazaniu miłości (tamże, s. 377-380). 

Reasumując powyższe przemyślenia dotyczące wzajemnej zależności zachodzącej pomiędzy religią 

a kulturą można powiedzieć, że życie społeczne człowieka było od początku celowo organizowane  

i porządkowane spójnie z wyznawaną religią, stanowiącą w kulturze centralną siłę jednoczącą. „Cała 

historia kultury wykazuje – jak pisze Dawson – że człowiek ma naturalną dążność do szukania religijnej 

podstawy dla społecznego sposobu życia, i że jeśli kultura straci swoją duchową podstawę, traci 

równowagę” (1958, s. 241). Zachwianie owej kulturowo-religijnej homeostazy jest szczególnie widoczne 

dzisiaj, gdy wraz z ogromnym postępem cywilizacyjno-kulturowym – szczególnie widocznym w nauce 

(medycynie) oraz w twórczości artystycznej (pseudoartystycznej) – ma miejsce galopująco postępujący 

regres w sferze etyczno-moralnej. Przywrócenie tego żywego związku między religią a kulturą i odzyskanie 

równowagi między nimi może nastąpić jedynie na drodze powrotu do porządku duchowo-moralnego, 

opartego na trwałym fundamencie wiary religijnej, albowiem nie istnieją żadne przesłanki wykluczające ich 

wzajemną syntezę i korelację. I w tę koncepcję idealnie wpisuję się doktryna chrześcijańska, w której „(…) 

prawda o stwórczozbawczym powołaniu i przeznaczeniu człowieka stanowi jeden z tych elementów, które 

nie tylko głęboko kształtują świadomość ludzką, ale stanowią ogromną siłę motywacyjną działań i postaw 

egzystencjalnych człowieka” (Rosik, 1992, s. 409). Postaw dzięki którym człowiek kształtując swoją 

historię może realizować się właśnie jako osoba ludzka, tworząca właściwą tylko sobie kulturę i tradycję. 
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Kulturowe wyposażenie osoby  

 

 

Przełom XX i XXI wieku to czas wzmożonej refleksji nad istotą kultury i jej zadaniami. Nie ma 

wątpliwości, że jej wpływ na wychowanie człowieka i ukształtowanie się jego tożsamości jest bardzo duży 

i nie można go lekceważyć. Wydaje się, że to szczególne zainteresowanie kulturą jest w jakimś sensie 

wynikiem transformacji społeczno-ideowych, w ramach których pojawiały się pytania o miejsce religii w 

życiu społecznym, o ateizm i agnostycyzm, oraz refleksja na temat źródeł godności człowieka i 

konieczności jego afirmacji. Poszczególne grupy społeczne bardzo się spolaryzowały, jeżeli chodzi o 

akceptację, bądź negację chrześcijaństwa, oraz wartości, jakie ze sobą ono niesie. Jednym z miejsc 

spotkania wierzących i niewierzących okazała się być przestrzeń kultury i to jej – szczególnie od połowy 

XX wieku – poświęca się wiele uwagi.  

Głos zabrał także Kościół katolicki, uznając kulturę za przestrzeń, poprzez którą kształtuje się 

tożsamość człowieka (GS, 53). Osoba istnieje poprzez sumę czynów, które ją doskonalą i rozwijają, ale 

także, w których ona sama się wyraża. W dokumencie Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes czytamy: 

Mianem „kultury” w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego 

ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne 

tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu 

wieków wyraża, przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu, a 

nawet całej ludzkości (tamże). 

Szczególny pod względem refleksji na temat kultury był pontyfikat Jana Pawła II, który w całej 

rozciągłości korzystał z ustaleń soborowych. Przestrzeń kultury była dla niego dziedziną, w której, jak 

powiedział do Kolegium Kardynalskiego, toczy się gra o przyszłość Kościoła i świata (Jan Paweł II, 1979, nr 6). 

Za kluczową wypowiedź papieża odnoszącą się do tego zagadnienia, uważa się jego wystąpienie w siedzi-

bie UNESCO, kiedy to mówił, że kultura jest właściwym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na 

sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o między-

ludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania (Jan Paweł II, 1980).  

Zadaniem kultury jest humanizacja, to znaczy działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka, 

w którym spotykają się jego wymiar duchowy, cielesny, indywidualny, społeczny, transcendentny. Kultura 

byłaby więc środowiskiem, w którym osoba ma możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez 

kształtowanie jego myślenia. Porządkuje wartości, formuje sumienie, buduje rzeczywistość, w której może 

realizować się społeczna natura człowieka. Według Jana Pawła II kultura powstaje jako owoc 

autotranscendencji człowieka, który będąc istotą stworzoną do życia we wspólnocie, odczuwa potrzebę 
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porozumiewania się i dzielenia z innymi (Jan Paweł II, 1999). Według papieża nadrzędnym celem kultury 

jest nie tyle budowanie estetycznej rzeczywistości wokół człowieka, ale wychowanie dokonujące się za 

sprawą ludzi kultury. To oni poprzez swoje dzieła (materialne i niematerialne) przekazują wartości, którym 

byli wierni i które ich samych uszlachetniały. Dlatego człowiek wyraża się nie inaczej jak poprzez kulturę 

(Jan Paweł II, Do młodzieży, 1979). Tworzy w służbie wspólnemu dobru. 

Najlepszym zobrazowaniem tej idei są słowa Cypriana Kamila Norwida cytowane wielokrotnie 

przez papieża: piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy – praca, by się zmartwychwstało (Promethidion). Dla Jana 

Pawła II praca ma wymiar przede wszystkim kulturotwórczy.  

Ludzie kultury (pojęcie to papież rozumie szeroko i obejmuje nim naukowców, pisarzy, artystów, 

twórców kultury) doświadczają swoistej transcendencji prawdy, piękna i dobra, ale wiąże się to także z obo-

wiązkiem i odpowiedzialnością. Owa posługa myślenia (Jan Paweł II, 1998), jak to nazywa papież, polega nie 

tylko na przekazywaniu wartości i wychowywaniu zgodnie z ich przesłaniem, ale także na byciu 

krytycznym wobec tego, co człowiekowi zagraża, co go ogranicza i zniewala. Ludzie kultury mają wielki 

wpływ na opinię publiczną. To od nich w dużej mierze zależy, czy nauka będzie służyła człowiekowi i jego 

rozwojowi. W ten sposób „posługa myślenia”, której można oczekiwać od ludzi nauki i kultury, spotyka się z posługą, 

jaką wobec sumień ludzkich pełni Kościół. Stąd dialog Kościoła z ludźmi nauki i twórcami kultury jest nie tyle wymogiem 

chwili, ile raczej wyrazem swoistego przymierza na korzyść człowieka w imię prawdy, piękna i dobra, bez których życiu 

ludzkiemu zagraża pustka i bezsens (Jan Paweł II, 1998, s. 44). Wiele z tych papieskich intuicji znalazło się  

w ważnym dla zrozumienia jego pontyfikatu Liście do artystów (Jan Paweł II, 1994), opublikowanym  

w Niedzielę Zmartwychwstania 4 kwietnia 1994 roku, a więc dacie symbolicznej w kontekście treści listu, 

który mówi o zbawiennej roli twórczości artystycznej. Pojawia się w nim motyw społecznego wymiaru 

pracy artystów, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, 

jaką jest «sztuka wychowania» (tamże, 4). 

Dla rozwoju osobowości ważne są jednak nie tylko elementy duchowe i kulturowe, ale także, jak 

podaje Jan Paweł II, ekonomiczne, ponieważ kultura i ekonomia wzajemnie się dopełniają (Jan Paweł II, 1987). 

Otaczanie się pięknem, posiadanie rzeczy wartościowych i o dużych walorach estetycznych jest potrzebne, 

ale wymagana jest właściwa hierarchia wartościująca człowieka i rzeczy. Pisząc o relacji osób do 

przedmiotów, papież rozwija ideę podjętą przez Jacquesa Maritaina, który w swojej książce Humanizm 

integralny zastanawia się, na czym polega pełny rozwój człowieka, jakie przestrzenie współtworzą jego 

tożsamość (1981) oraz odwołuje się do Gabriela Marcela (1986), od którego zapożyczył rozróżnienie 

między „być” i „mieć” (w kontekście relacji do człowieka i jego stosunku do przedmiotów). W wychowaniu 

bowiem – mówi papież – chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby coraz bardziej 

„był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być 

człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich” (Jan Paweł 

II, 1980). 

W kontekście kulturowego wyposażenia osoby istniałaby więc pewna konieczność zaspokajania 

potrzeb duchowych, estetycznych i materialnych, a więc odpowiednio: doświadczanie transcendencji, życie 

kulturą i realizowanie siebie poprzez twórczość (z naciskiem na odkrywanie własnych talentów  
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i otrzymanych darów oraz ich kształtowanie, rozwijanie), a także mocnego osadzenia w świecie ekonomii, 

materii. Ta ostatnia grupa wartości należałaby do kategorii mieć, która nie powinna funkcjonować sama dla 

siebie, ale nadawać byciu pewien status i formę. 

Innym koniecznym rozróżnieniem jest kwestia kształtowania osobowości kulturowej poprzez 

kontakt w pierwszej kolejności z osobami, w drugiej z dziełami kultury.  

Na rozwój osobowości wpływa suma informacji, które pozyskuje się z zewnątrz, oraz to, w jaki 

sposób potrafi się te informacje przetransponować, a także w ich świetle zinterpretować samego siebie 

oraz otoczenie. Im więcej możliwości poznania, tym większa w sensie ilościowym i jakościowym staje się 

wiedza. Ta z kolei predysponuje do zwielokrotnionych wyborów wartości zogniskowanych wokół piękna  

i dobra. Stąd tak wielki nacisk chrześcijańskiej pedagogiki kultury na rozumienie wychowania jako 

oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, tak aby ten drugi nawiązywał relacje ze wskazanym 

przedmiotem kultury oraz by równocześnie nie zamykał się do materialnej funkcji tego przedmiotu 

(Gogacz, 1985, s. 70). Wychowanie skuteczne kulturowo to takie, na które składa się suma czynności 

powodujących wiązanie się człowieka z prawdą i dobrem (tamże, s. 77). 

W pierwszym rzędzie wpływ na wychowanie mają rodzaje kontaktów z innymi ludźmi. Człowieka 

wychowują bowiem osoby, nigdy idee czy cele, jakkolwiek byłyby wzniosłe i szczytne. Poznanie idei samej 

w sobie dostarcza jedynie wiedzy. Podobnie określenie celu wyznacza kierunek działania, ale wychowuje 

tylko spotkanie z drugim człowiekiem, który bardziej lub mniej świadomie oddziałuje, powodując zmianę 

w osobowości. Rozpoznawania tego, co cenne i ważne nauczyć się więc można od innych ludzi.  

W drugiej kolejności na rozwój osobowości wpływa kontakt z kulturą, będącą nośnikiem wartości. 

W tradycji kultury chrześcijańskiej celem spotkania z dziełami kultury jest poszukiwanie wartości prawdy, 

dobra i miłości. Jednak mimo że dzieła kultury oddziałują na osobę, nie mogą stać się bezpośrednimi 

nauczycielami mądrości, dobroci, bezinteresowności, przyjaźni. Sam kontakt z obrazem w muzeum czy 

interaktywność internetowa nie uczą tego, co najważniejsze, czyli relacji osobowej.  

Aby jednak człowiek mógł obdarowywać innych mądrością (wychowywać) musi dużo i trafnie 

wiedzieć, jak pisał prof. Mieczysław Gogacz (1993, s. 31). Musi umieć wybierać to, co wartościowe. Wiedza 

i zdolność wyboru tego, co słuszne, są motywacją działań, a więc moralnym rozwojem osobowości. W 

dziełach kultury człowiek powinien zapisywać, jak powie Gogacz, własną mądrość i miłość (tamże).  

Wątek ten odnaleźć można we wspomnianym już Liście do artystów Jana Pawła II. Papież pisał  

w nim o etyce pracy artystów, która zobowiązuje, aby korzystanie z talentu i wytwarzanie przedmiotów 

miało także charakter moralny. Artysta musi dbać o własny rozwój, wychowywać samego siebie dotąd, aż 

będzie umiał odpowiadać za wartość moralną rzeczy, które tworzy. Czym innym jest sprawność, dzięki której 

każdy człowiek staje się sprawcą swoich czynów, odpowiedzialnym za ich wartość moralną, czym innym zaś jest sprawność, 

dzięki której człowiek jest artystą (Jan Paweł II, 1980, 2). Artysta podobnie jak każdy człowiek ma obowiązek 

pracować nad sobą, kształtować własną osobowość. Zadaniem każdego człowieka, napisał papież w liście, 

jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki (tamże).  



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 67 

Kolejne ważne miejsce w schemacie rozwoju osobowości zajmują poszczególne nauki, zwłaszcza 

te, które wyjaśniają, kim jest człowiek i kim jest Bóg. Rozwój osobowości będzie wynikiem 

współtworzenia wiedzy i podejmowanych działań oraz kultury.  

W swojej koncepcji kulturowego wyposażenia osoby Mieczysław Gogacz ostrzega przed 

poświęcaniem zbyt dużego wysiłku intelektualnego na konstruowaniu teorii wartości, ponieważ prowadzi 

to do powstania abstrakcyjnych idealnych konstrukcji (np. idei dobra, piękna, Boga), które bez relacji 

osobowej są martwymi strukturami (Gogacz, 1993, s. 31). Wartości nie można sprowadzić tylko do 

obiektywnie funkcjonującej zasady, bo zawsze będzie ona podatna na ideologię, na spojrzenie relatywne. 

W obrębie wartościowych zadań kultury Gogacz (1985) umieszcza także tę część jej wymiaru masowego, 

która rozwija przyjaźń, buduje szczęście i zadowolenie (tamże, s. 71). Na osi tej znajduje się także czas 

wolny, rozumiany jako bezinteresowny czas kontaktu z otoczeniem, ale również moment uświadamiania 

własnych wad i pracy nad nimi. Wydarzenia kulturalne, spotkania w przestrzeni kultury powinny 

wypełniać również strefę wolnego czasu, dlatego właśnie, że jest to odpowiednia przestrzeń do 

umacniania i pogłębiania relacji z innymi.  

Kardynał Stefan Wyszyński określał ten czas jako leczniczy i terapeutyczny. Prymas Tysiąclecia 

lubił przytaczać biblijny obraz Łazarza i bogacza, który nie udzielił mu pomocy. Jedynymi, które według 

biblijnej perykopy interesują się Łazarzem, są psy. Wyszyński odniósł ten obraz do kultury. Podobnie jak 

wspomniane psy, jest ona jedyną, która dba o człowieka. Poprzez ten tekst Prymas nakładał na twórców 

kultury trudne, choć szlachetne i lecznicze, jak mówił, zadanie – mają lizać rany człowieka pobitego, leczyć 

naród, leczyć ludzi… (Wyszyński, 1980, s. 4). 

W przeszłości ten leczniczy charakter kultury wyrażał się m.in. przez jej związki z chrześci-

jaństwem. Dzięki niemu rozwijano szkolnictwo czy też instytucję mecenatu, którego zasługą było 

powstanie wspaniałych dzieł o tematyce religijnej. Kościół dbał o kulturę moralną. W teologii 

chrześcijańskiej można odnaleźć wiele elementów pełniących rolę kulturotwórczą. Najważniejsze z nich to 

biblijny opis stworzenia, z którego wyczytujemy powstanie człowieka na obraz i podobieństwo Boże; 

Wcielenie Syna Bożego; misja soteriologiczna, nadająca życiu chrześcijanina cel i kierunek (ku zbawieniu) 

oraz eschatologia (nadzieja nowej ziemi i nowego nieba). Te teologiczne aspekty nauczania Kościoła 

kształtowały od wieków definicję osoby i jej godności, a przez to wpływały na kulturowe wytwory 

człowieka. Wskazując na powiązanie człowieka z Bogiem, chrześcijaństwo afirmowało człowieka,  

a twórcy kultury zapisali to w swoich dziełach. Dlatego więc kultury nie można oderwać od osoby 

ludzkiej.  

W kontekście kulturowego wyposażenia osoby powinniśmy także mówić o obowiązkach wobec 

kultury, a tak naprawdę wobec innych ludzi pozostających w przestrzeni kultury. Jeżeli relację 

zdefiniujemy jako odzwierciedlenie oddziaływania między podmiotami, to osoba nie tylko zyskuje na 

kontakcie z innymi, ale także jej powinnością jest danie czegoś od siebie. W wymiarze chrześcijańskim są 

nimi ewangelizacja kultury oraz inkulturacja Ewangelii. Przez punkt pierwszy można rozumieć takie 

działania, jak: ukazywanie właściwej hierarchii wartości; wskazywanie na potrzebę etyki w życiu 

społecznym; wprowadzanie w przestrzeń publiczną pozytywnych wartości, które budują, a nie dzielą. 
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Inkulturacja Ewangelii oznaczałaby natomiast: primo, obecność prawd wiary i idei chrześcijańskich  

w obrazach i symbolach funkcjonujących w kulturach lokalnych oraz, secundo, potencjalną wymianę 

międzykulturową. Świadomość tej prawidłowości ma znaczenie tym bardziej, że poziom kultury przejawia 

się m.in. w jej otwartości. Zdolność dawania i brania w wymiarze wspólnotowym jest, zdaniem na 

przykład kardynała Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI (2005, s. 51), najważniejszą 

cechą kultury. Jej wspólnotowa forma, stanowi wynik poznania i wartości określonej grupy. Człowiek 

kształtuje swoje życie jako sumę sposobów radzenia sobie ze światem i samym sobą. Dokonuje tego nie 

samotnie, ale jedynie we wspólnocie z innymi ludźmi. W kulturze każdy wykracza poza siebie i odnajduje się  

w większym podmiocie wspólnotowym, którego wyniki poznania niejako sobie zapożycza i które może potem sam 

reprezentować i rozwijać (tamże).  

Rozwój człowieka byłby więc na tyle dynamiczny, na ile styka się on z dynamiczną kulturą. Tak jak 

kultura wskutek kontaktu z nową rzeczywistością zmienia się i odpowiada objaśnieniem tego, co poznaje, 

tak człowiek kształtuje się i rozwija poprzez zetknięcie z wciąż nowymi interpretacjami rzeczywistości.  

Dlatego to wysiłek XX-wiecznych filozofów i antropologów chrześcijańskich skierowany został 

na odwrócenie punktów ciężkości z materialnej sfery rzeczywistości na duchową. XIX-wieczny kryzys 

wiary w Boga, ale i nowe idee antropocentryczne doprowadziły do dehumanizacji znacznych obszarów 

kultury. Filozofia Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego, czy teorie Zygmunta Freuda wskazywały  

na koniec religii i istniejącego porządku wartości, koncentrując się przy tym na zanegowaniu 

doświadczenia religijnego. Religia Europy chrześcijańskiej byłaby według nich jedynie ideą, mechanizmem 

tworzenia boga i porządku świata. Te przeformułowania definicji religii, a przy tym zmiany w myśleniu o 

człowieku, wpłynęły także na obraz kultury. Materialistyczna wizja świata, prowadziła w konsekwencji do 

zjawiska utraty tożsamości człowieka oraz do kryzysu urzeczywistniania wartości kultury, chaosu w 

dziedzinie estetyki oraz twórczości artystycznej, która nierzadko odbiega zainteresowaniami od 

klasycznych kanonów piękna.  

Aktualny kształt kultury zależałby więc ściśle od kierunku nurtów filozoficznych. Karol Darwin 

poprzez tezy zawarte w swej książce O pochodzeniu gatunków drogą doboru materialnego na długi czas 

zdominował dyskusję na temat pytania o pochodzenie człowieka, a raczej zanegowania możliwości jego 

pochodzenia od Boga. Dalej wiek XIX i materialistyczne koncepcje Fryderyka Nietzschego przedstawiały 

człowieka jako zwierzę skoncentrowane wyłącznie na realizowaniu popędów. To za sprawą Nietzschego 

pojawiła się teoria, według której etykę miłości bliźniego należy uznać za szkodliwy przeżytek, a relacje 

ludzkie za ograniczenie, które nie pozwala na uformowanie się nadczłowieka – prawdziwej jednostki. 

Proces ateizacji pogłębił Ludwik Feuerbach, który wprowadził maksymę człowiek człowiekowi bogiem i uznał, 

że idea Boga jest przeniesieniem wyobrażeń człowieka na ideę Boga. Z kolei Fryderyk Engels zanegował 

duchowy pierwiastek rzeczywistości. Uznał, że wszystko jest materią, tyle że istniejącą w różnorodnych 

formach. Równolegle ze swoją koncepcją materialistyczną wkroczył Karol Marks, który zerwał  

z koncepcją człowieka jako indywidualności, proponując potraktowanie go funkcjonalnie, z perspektywy 

kolektywu. Koncepcje te odwróciły miejsce i zadania człowieka w kulturze i świecie. Człowiek miałby 

humanizować się tylko w strukturach społecznych; być ich produktem. Religia byłaby jedynie reakcją na 
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społeczną niesprawiedliwość. Do kręgu ateizowania kultury dołączył Zygmund Freud, sprowadzając 

człowieka do instynktów seksualnych, wpływających na kierunek podejmowanych decyzji czy 

dokonywanych wyborów, a ideę Boga przedstawił jako efekt zaburzeń relacji ojcowskich.  

Dwa wieki filozofii mocno nadwątliły koncepcję duchowej sfery człowieka, a wiarę w Boga dzięki 

ideom wielu filozofów i socjalistów uznano za zagrożenie alienujące człowieka. Finalnym etapem była 

ogłoszona przez Nietzschego w roku 1882 śmierć Boga. Po deizmie, immanentnym panteizmie, ostatnim 

słowem filozofii nowożytnej stał się ateizm, który zawłaszczył pierwszą połowę XX wieku. Współcześnie 

trafniejszym na określenie modelu funkcjonowania dużej części społeczeństwa jest sformułowana przez 

Jana Pawła II ocena – życie tak, jakby Boga nie było, co również skutkuje określonym sposobem myślenia  

o człowieku i kulturze.  

Masowość okrucieństw i śmierci mających miejsce podczas I oraz II wojny światowej potwierdziły 

tylko obecność przepowiadanej kultury śmierci, która jedynie pogłębiła poczucie alienacji i wyobcowania.  

Propozycją antropologii chrześcijańskiej jest diagnoza błędów ideowych i filozoficznych oraz 

powrót do wychowawczej roli kultury. 

Jedna z owych diagnoz powinna dotyczyć, zdaniem Jana Pawła II, zjawiska alienacji 

ekonomicznej, społecznej i umysłowej. Jego efektem jest proces przemian w jakości kultury niższej, gdzie 

nawet jej pierwotna funkcja rozrywkowa, z założenia dostępna i zrozumiała dla wszystkich, coraz częściej 

staje się bezproduktywnym, prymitywnym „pożeraczem czasu”. Do charakterystyki skutków, jakie 

wywiera na życie człowieka, idealnie pasuje papieskie określenie o umysłowej alienacji. Zgodnie ze 

znaczeniem pojęcia „alienacja” należałoby je rozumieć jako własną decyzję człowieka o odseparowaniu się 

od wspólnoty. W rozumieniu papieża postęp cywilizacyjny i techniczny, który nie niesie w sobie 

pozytywnego rozwoju kulturowego i który w tę kulturę nie wyposaża człowieka, jest alienujący – nie 

rozwija, ponieważ nie koncentruje się na sferze transcendencji, moralności, etyki. Człowiek, który rozwija 

się dzięki kulturze staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej 

odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść 

pomoc wszystkim (Jan Paweł II, 1979, 15). Kontakt z ludźmi kultury i ich dziełami zobowiązuje więc do 

pracy nad sobą, do samowychowania. W innej swojej wypowiedzi Jan Paweł II ujmuje to za pomocą 

znamiennego fragmentu z Księgi Rodzaju Czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28), uważanej za definicję 

kultury. Znaczy ona tyle, co wezwanie do humanizacji świata poprzez rozwój cywilizacji. Nie tylko 

korzystanie z tego, co daje ziemia, ale uczynienie życia bardziej ludzkim (tamże), w oparciu o wartości 

sprawiedliwości, solidarności, wrażliwości społecznej. Sam papież ujmuje to następująco: Czy wszystkie 

dotychczasowe i dalsze osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek 

jako człowiek w ich kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swym 

człowieczeństwie? Czy rośnie w ludziach, w „świecie człowieka”, który jest sam w sobie światem dobra i zła moralnego, 

przewaga tego pierwszego czy też tego drugiego? Czy w ludziach, pomiędzy ludźmi, pomiędzy społeczeństwami, narodami, 

państwami rośnie sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszanowanie praw każdego – zarówno człowieka, jak 

narodu czy ludu – czy też, wręcz przeciwnie, narastają egoizmy różnego wymiaru, ciasne nacjonalizmy w miejsce autentycznej 

miłości ojczyzny, a wreszcie dążenie do panowania nad drugimi wbrew ich słusznym prawom i zasługom, dążenie zwłaszcza 
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do tego, aby cały rozwój materialny, techniczno-produkcyjny, wykorzystać dla celów wyłącznego panowania nad drugimi, dla 

celów takiego czy innego imperializmu? (tamże). 

Pytania te nabierają nowego znaczenia w kontekście kulturowego wyposażenia osoby. Potrzeba 

bowiem dużej wrażliwości i determinacji, aby nie tylko korzystać z życia, ale potrafić przemieniać je tak, 

aby służyło innym. Rozwój człowieczeństwa to najważniejszy z celów wychowania do kultury i w kulturze. 

W sferze kultury alienacja doprowadziła m.in. do przekierowania zainteresowań twórców kultury z 

tematyki religijnej na laicką. Przedstawiciele nowych trendów, korzystając z filozofii relatywizmu, 

przyczyniają się do tego, że kultura europejska przestała odwoływać się do wartości prawdy, dobra i 

piękna. W miejsce kryteriów teologicznych i etycznych wprowadzono kryteria socjologiczne (Shilling, 

2010, s. 67-78). Twierdzi się na przykład, że masowe negowanie poszczególnych zasad moralnych i 

etycznych jest wystarczającym powodem do ich odrzucenia. Konsument przestał być kimś 

indywidualnym. Sugeruje się mu konieczność posiadania ciągle nowych przedmiotów materialnych oraz 

relaks i zabawę, natomiast nie stawia się żadnych wymagań co do zachowania i postępowania. Kultura w 

tym tylko wymiarze traci często kontakt z religijnym sacrum oraz z wartościami w ich klasycznym ujęciu. 

Przekłada się to bezpośrednio na wychowanie, w którym coraz częściej brakuje wrażliwości na sacrum. 

Karol Wojtyła zwracał na to uwagę jeszcze w okresie przedpontyfikalnym. Dwa podstawowe teksty 

Wojtyły to Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, wygłoszony jako referat w roku 1977,  

a opublikowany w „Rocznikach Filozoficznych” (1979, nr 1) oraz tekst Chrześcijanin a kultura 

opublikowany w „Znaku” (1964, nr 10(124)). Dlatego Wojtyłowa definicja kultury czynić sobie ziemię poddaną 

jest zgodna z z antropologią personalistyczną. Problematyką tą zajmowali się m.in. prof. Zbigniew 

Stachowski w pozycji Kościół i kultura. Problemy inkulturacji w nauczaniu Jana Pawła II oraz Ryszard Wójtowicz 

w książce Inkulturacja – strategia kulturowa pontyfikatu Jana Pawła II.  

Dla rozumienia kultury kluczowym będzie powiązanie osoby z dokonywanymi przez nią czynami 

(Wojtyła, 2000). Człowiek jest twórcą kultury, ponieważ jako osoba sam decyduje o sobie w sposób wolny 

i odpowiedzialny (tamże). Konstytuuje kulturę i poprzez nią m.in. się spełnia, ponieważ to w jej 

przestrzeni dokonuje czynów afirmujących drugą osobę. Temat wychowania pozostaje więc w koncepcji 

Karola Wojtyły, jak i innych myślicieli chrześcijańskich, ściśle powiązany z działaniem na rzecz dobra 

drugiej osoby. U Wojtyły ta szczególna wizja wychowania jest konsekwencją wprowadzonej przez niego 

normy personalistycznej. Wzorcowe wychowanie prowadzi do odpowiedzialności za siebie i za drugą 

osobę. Osoba nie może być przedmiotem użycia, a jedynie, jak napisze Wojtyła, przedmiotem miłości. 

Znamienne dla wypowiedzi Karola Wojtyły/Jana Pawła II jest, że o najbardziej znaczących sprawach dla 

życia człowieka (zbawienie, życie, miłość) mówił w formie czasu teraźniejszego. Tymczasem tak naprawdę 

posługiwał się pewnym ethosem, opisem idealnej sytuacji, którą każdy jest zobowiązany osiągać. Tak 

należałoby rozumieć jego stwierdzenie, że osoba jest przedmiotem miłości, co jak wiemy, nie udaje się w życiu 

codziennym, ale jest wskazaniem idealnego stanu, do którego powinien dążyć każdy człowiek. 

Norma personalistyczna wskazuje na niepodważalną przez wybory moralne czy akty zewnętrzne 

afirmację osoby ze względu na jej godność (podstawy godności – bycie dla dobra swojego i drugiej osoby). 

A zatem, w wychowaniu tylko to może być moralnie dozwolone, co służy autentycznemu dobru osoby. 
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Norma personalistyczna powinna być urzeczywistniana we wszystkich sferach życia, szczególnie 

predysponowana jest do tego przestrzeń kultury. Człowiek spełnia się tworząc w sposób wolny, 

nieprzymuszony dobro. Wychowanie poprzez kulturę miałoby więc być procesem, w którym udaje się 

zachować integralność natury ludzkiej. Nie dzieli się i nie odróżnia sfery duchowej, psychologicznej, 

moralnej i cielesnej, ale traktuje je jako ściśle ze sobą zespolone komponenty. Dlatego także w nauczaniu 

Wojtyły odnajdziemy ostry sprzeciw wobec opozycji natura (fizyczność, cielesność, ciało i jego 

dynamizmy) – kultura (dzieło i owoc wolności oraz myśli człowieka). Zgodnie z przedstawioną tu już 

definicją osoby ludzkiej, nie może być zgody na pogląd, że do natury człowieka zalicza się wyłącznie jego 

cielesność, która to wspólnie ze skłonnościami psychicznymi i społecznymi uwarunkowaniami 

determinuje i ogranicza jego działania do zachowań pierwotnych, niskich, opanowanych pożądliwością, 

podejmowanych w niepełnej dyspozycji do wolnych decyzji (Jan Paweł II, 1993, 33, 46). 

Reasumując, Jan Paweł II (1979) określił kulturę jako dziedzinę, w której toczy się gra o przyszłość 

Kościoła i świata. W przemówieniu w UNESCO czytamy: Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania 

człowieka. Kultura jest tym przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest” (Jan Paweł II, 1980, 6). 

We wszystkich bowiem wymiarach życia codziennego, wszelkie działania dokonuje się ze względu na 

człowieka. Stąd, ażeby tworzyć kulturę, (…) trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, nie dla jakichkolwiek 

innych racji czy względów – jedynie dla niego samego (Jan Paweł II, 1980, 10). W przypadku kultury wychowanie 

jest więc zadaniem kluczowym. Jej przedstawiciele mają obowiązek wspierać człowieka przede wszystkim 

w jego duchowej dojrzałości, która przekłada się bezpośrednio na umiejętność wychowywania samego 

siebie i innych. 
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Kultura artystyczna dzisiaj – chleb dla ducha  

czy zbędny „smakołyk”? 

Analiza zjawiska partycypacji w kulturze z perspektywy odbiorców  

 

 

Pod koniec 2015 roku na zamontowanych w warszawskich autobusach i tramwajach ekranach 

pojawiło się ciekawe pytanie – „Dlaczego ludzie nie korzystają z kultury, mimo że mają zniżki?”, będące 

rodzajem komentarza do informacji o spektaklach, wystawach i nowo wydanych książkach. Postawienie 

takiego pytania wydaje się ze wszech miar uzasadnione, jeśli wziąć pod uwagę wielorakie pożytki, które 

mogą wypływać z obcowania z kulturą, w tym przypadku – kulturą artystyczną. Zakłada się tu, że skoro 

kultura jest wartością, dobrem, ludzie tym chętniej będą po nią sięgać, im taniej będą mogli ją dostać. 

Paradoksalnie jednak, takie ujęcie kwestii partycypacji ludzi w kulturze, jakby wbrew intencjom autorów 

pytania, może budzić skojarzenia ze zjawiskiem art industry – przemysłu, urynkowienia sztuki. Ale w tym 

z pozoru prostym pytaniu kryją się jeszcze dwie inne presupozycje – takie mianowicie, że ludzie z kultury 

nie korzystają (czy jest tak w istocie?) i że powinni z niej korzystać z zasady. Ale czy to ostatnie założenie 

rzeczywiście jest uprawnione? Wszak, jak zaznacza Gombrich we Wstępie do swoich Szkiców o Sztuce „nie 

ma czegoś takiego jak sztuka, są tylko artyści” (Gombrich, 1997, s. 15). Jeśli więc bez baczenia na intencje 

artystów, jakość tworzonych przez nich dzieł oraz wrażliwość i potrzeby odbiorców tych dzieł, 

przyjmować będziemy, że ludzie powinni chodzić do galerii, muzeów i teatru, bo kultura jest dobra,  

a kontakt z nią wzbogacający, słowo „sztuka” stanie się pozbawione znaczenia lub, gorzej jeszcze, będzie li 

tylko „postrachem i fetyszem” (tamże, s. 15).  

Jeśli więc chciałoby się dokonać pewnej ewaluacji zjawiska uczestnictwa w kulturze artystycznej, 

może stosowniej byłoby zapytać najpierw co sprawia, że ludzie mogą dążyć do kontaktu ze sztuką, jakie 

ich potrzeby psychologiczne mają szansę na realizację, gdy np. oglądają malarstwo lub nowoczesne 

instalacje, chodzą do teatru i słuchają koncertów muzyki klasycznej. A jeśli partycypacja w kulturze jest 

rzeczywiście niewielka, może nawet niższa niż w przeszłości, to czy taki stan rzeczy spowodowany jest 

tym, że zmieniły się potrzeby odbiorców, ich system wartości, czy może zmieniła się motywacja artystów, 

charakter dzieł sztuki i charakter komunikacji artystycznej w ogóle?  

W artykule niniejszym postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania, dokonując krótkiej analizy 

zjawiska partycypacji odbiorców w kulturze. Terminu „sztuka” używać będę na określenie różnych form 

kultury artystycznej, które Charles Batteux nazwał sztukami pięknymi (malarstwo, rzeźba, muzyka, teatr), 

nie zaś na określenie właściwości konstytuujących dzieło sztuki (pozwalających stwierdzić co jest dziełem 

sztuki, a co nim nie jest). Do pewnych cech stanowiących o artyzmie danego dzieła odniosę się w dalszej 
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części artykułu. Powstrzymam się natomiast od podawania definicji sztuki, cytując tylko Morris’a Weitz’a 

(1956, s. 27), który w swoim eseju o roli teorii/definicji w estetyce stwierdził, że „nie da się wyznaczyć 

koniecznych i wystarczających właściwości sztuki, a więc podanie definicji sztuki jest po prostu 

niemożliwe, a nie tylko trudne”.  

Pojęcie sztuki jest pojęciem otwartym, jego granice są płynne. W różnych wiekach i różnych 

miejscach twórcy i odbiorcy w czym innym upatrywali istoty sztuki i różne przypisywali jej cele. A jednak 

coś spajało te odmienne podejścia. Piękno. Historia tych dwu pojęć – sztuki i piękna splata się tak ściśle, 

że niepodobna mówić o jednym, bez uwzględniania drugiego. 

Sztuka starożytności i nawiązująca do niej sztuka renesansu były dążeniem do realizacji ideału 

piękna, które ówcześni twórcy rozumieli jako harmonijną, doskonałą całość, opartą na właściwych 

proporcjach wszystkich tworzących ją elementów (Sartwell, 2014). Ale też i później, bo w XVIII wieku 

sztukę definiowano poprzez jej estetyzm. Cytowany przez Tatarkiewicza Jerome Lalande, francuski 

matematyk i astronom, sztukę określał jako jakiekolwiek tworzenie piękna przez istoty świadome 

(Tatarkiewicz, 1975, s. 33). Zresztą i dziś, jeśli zapytać „zwykłych” odbiorców sztuki czego w kontakcie ze 

sztuką szukają, część z nich odpowie zapewne (krótka sonda przeprowadzona przez autorkę artykułu): 

wrażeń estetycznych – bo albo sztuka kojarzy im się z estetyzmem i takiej odpowiedzi udzielą jakby „siłą 

rozpędu”, albo piękno ich autentycznie pociąga.  

 

1. Potrzeba piękna a jej realizacja poprzez kontakt ze sztuką 

 

W starożytności pojęcie piękna zaliczane było do najwyższych, niezmiennych wartości, obok 

dobra, prawdy i sprawiedliwości (Sartwell, 2014). W naszych czasach piękno nie ma już statusu wartości 

uniwersalnej i tak jak wiele innych wartości, uległo postmodernistycznemu zrelatywizowaniu – można by 

powiedzieć, że piękne jest to, co się komu podoba. A jednak, ludzie nie różnią się zbytnio w umiejętności 

odróżniania tego, co piękne od tego, co mniej urodziwe. Serie eksperymentów wykazały, że już 

kilkutygodniowe noworodki dłużej zatrzymują wzrok na twarzach ocenionych (uprzednio przez 

dorosłych) jako ładne (Rubenstein, Kalakonis, Langlois, 1999). Badacze przeprowadzający eksperymenty 

uznali, że jest to wyraz pewnej poznawczej facylitacji. Twarze atrakcyjne są jakby twarzami prototypowymi 

– wyróżnia je proporcjonalność. Noworodek dłużej zatrzymuje wzrok na twarzy ładnej, bo „rozpoznaje” 

w niej prototypowy, wrodzony wzorzec. Twarz ładna jest mu jakby znajoma. Badania nad noworodkami 

zdają się więc uzasadniać przypisywanie przez starożytnych tak wielkiej wagi harmonii i proporcjom, ale 

nie mogą wyjaśnić w sposób całościowy ludzkiej predylekcji dla piękna. Równie ważną rolę (a może nawet 

ważniejszą), co naturalna preferencja proporcji i symetrii, zdają się odgrywać tu procesy atrybucji. Piękno 

we wszelkich swoich formach dobrze się ludziom kojarzy. Piękne księżniczki zawsze są dobre. 

Psychologiczny mechanizm, określany jako efekt halo, każe nam w ładnych ludziach widzieć dobrych 

ludzi. Przy czym tę prawidłowość możemy rozszerzyć na nieomalże całość elementów konstytuujących 

naszą rzeczywistość. W pierwszej chwili rzeczy miłe dla oka skłonni jesteśmy postrzegać jako 

przedstawiające jakąś inną jeszcze wartość prócz tej, którą jest sam ich estetyzm. Asocjacja piękna i dobra 
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ma oczywiście więcej niż jeden wymiar. Osiemnastowieczni eksponenci idealistycznej koncepcji piękna 

przypisywali pięknu moc stwarzania dobra. Schiller uważał, że piękno stanowi pomost między tym, co 

ludzkie i przyziemne a tym, co duchowe i wzniosłe, stając przeto na straży trwania Boskiego pierwiastka  

w człowieku (Wertz, 2005). Oczywiście, założenie, że ludzie pragną piękna z powodu jego 

uszlachetniającej mocy byłoby trudne do zweryfikowania i istotnie dość idealistyczne. Ale piękno może 

mieć też bardzo konkretną wartość. W czasach renesansu, wobec pogarszających się warunków handlu i 

przemysłu, znacznie wzrosła wartość dzieł sztuki, które zaczęły być traktowane jako dobra lokata 

(Tatarkiewicz, 1975). Piękne dzieła sztuki budziły pożądanie, stawały się symbolem statusu i nierzadko 

władzy. Zresztą i w naszych czasach dzieła sztuki, również dzieła sztuki współczesnej, osiągają na 

aukcjach ceny rekordowe. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie zawsze wartość estetyczna jest tym, co 

przesądza o wartości materialnej danego dzieła.  

Wróćmy jednak do naszego pytania-klucza – Dlaczego ludzie mieliby dążyć do kontaktu ze 

sztuką, lub à rebours – Dlaczego do kontaktu ze sztuką nie dążą? 

Powiedzieliśmy już, że ludzi przyciąga piękno, a estetyzm przez wieki stanowił przecież 

immanentną właściwość dzieła sztuki. Tyle że w pierwszej połowie XX wieku, wraz z narodzinami sztuki 

nowoczesnej, nastąpiło radykalne przedefiniowanie wielu założeń artystycznych. Za akt-manifest zerwania 

z estetyzmem uznać można esej „Avant-Garde and Kitsch” nowojorskiego krytyka, Clementa 

Greeneberga (1939), którego naczelne przesłanie za Rogerem Scrutonem wyrazić można w słowach – 

„Albo należysz do awangardy albo tworzysz kicz”. Współcześni artyści, kiedyś świadomie, dziś już chyba 

jakby „podskórnie” uciekają od estetyzmu, nie chcąc, by ich dzieła odebrane były jako kiczowate i senty-

mentalne, bo, jak piszą de Botton i Armstrong, autorzy książki „Art as Therapy”1, istnieje obawa w świecie 

twórców, że piękno stanowić będzie pożywkę dla sentymentalizmu. Sentymentalizm z kolei świadczy o 

niekompletnym zaangażowaniu się w złożoność świata. Stąd już niedaleko do twierdzenia, że piękno 

otumania i odbiera wrażliwość społeczną (w dalszej części książki De Botton i Armstrong dają odpór tej 

tezie). I rzeczywiście można odnieść wrażenie, że współczesnym artystom bardziej zależy na tworzeniu 

dzieł zaangażowanych (mimo, że często zupełnie niezrozumiałych) niż atrakcyjnych wizualnie. Połącznie 

tych dwu wartości – zaangażowania i estetyzmu – zdaje się natomiast przekraczać możliwości 

współczesnych twórców. Być może taki stan rzeczy tłumaczyć należałoby tym, że w naszych czasach 

rewolucji informacyjnej każdy z nas, odbiorca czy twórca, konfrontować musi się z ogromną 

różnorodnością i wielością bodźców, a to z kolei wymusza pewne zmiany w naszym poznawczym 

funkcjonowaniu. Coraz trudniejsze staje się spełnienie jednego z wyszczególnionych przez Denisa Buttona 

(za: Dziamski, 2012) cech dzieła sztuki – wirtuozerii, dla której podstawą jest mistrzowskie opanowanie 

konkretnych umiejętności. Bardziej „adaptacyjne” wydają się bowiem elastyczność, pewna 

„rozpraszalność” i „przeskokowość” myślenia i spostrzegania aniżeli wytrwałość w doskonaleniu 

warsztatu. Niezależnie więc od celów i intencji artysty, z powodu niedoskonałego warsztatu cierpi estetyka 

dzieł.    

                                                 
1 www.brainpickings.org 

http://www.brainpickings.org/
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Co ciekawe jednak, mimo „zerwania” z estetyzmem, sztuka zachowała swój narcystyczno-

statusowy charakter, który niegdyś rozwinął się właśnie dzięki jej wartościom estetycznym. W dniu 

wernisaży galerie pełne są ludzi, którzy, starannie wystylizowani, zdają się większą uwagę zwracać na 

innych zwiedzających, aniżeli na prezentowane dzieła sztuki. Fotografie dokumentujące udział w otwarciu 

wystawy zamieszczane są od razu na portalach społecznościowych. Możemy więc zaryzykować 

twierdzenie, że przynajmniej w zakresie sztuk wizualnych, zniknęło piękno, ale została funkcja 

narcystyczno-nobilitująca, która z piękna wyrosła. 

Tak więc, trudno uznawać, że wartości estetyczne są główną siłą, która zwiększałaby partycypację 

w kulturze artystycznej. Ale też, niezależnie od sztuki, dostęp do rzeczy ładnych, w porównaniu z wiekami, 

czy nawet dekadami minionymi, jest dziś bardzo ułatwiony. Potrzeba piękna może być realizowana na 

wiele różnych, mniej angażujących sposobów – poprzez estetyczne elementy wystroju wnętrz, modę czy 

chociażby udoskonalanie własnego wyglądu oraz oglądanie ładnych ludzi na ekranach telewizorów i 

okładkach magazynów. Część krytyków uważa co prawda, że taka estetyzacja życia jest li tylko „kiczowatą 

symulacją piękna”, ale z kolei, jak zauważa G. Dziamski w swoim eseju „Sztuka i estetyzacja świata” 

(2012), czyż fakt, że podobną estetykę spotyka się w tak wielu miejscach, nie świadczy o tym, że właśnie 

takie są oczekiwania i upodobania odbiorców?  

 

2. Potrzeba sensu a narracyjność sztuki 

 

Jeśli więc nie możliwość obcowania z pięknem, co innego może pociągać ludzi ku sztuce? Sztuka 

(literatura, teatr, kino) są w gruncie rzeczy snuciem opowieści. Jaką wartość przedstawiają opowieści? 

Podstawową i adaptacyjną. Słuchanie i opowiadanie historii towarzyszy ludziom na każdym etapie ich 

rozwoju życiowego i cywilizacyjnego. Popularny autor książek dla młodzieży, Philip Pullman, powiedział 

w jednym z wywiadów, że „obok strawy, schronienia i towarzystwa, opowieści są tym, czego najbardziej w 

życiu potrzebujemy”2. Inny z kolei autor, Jonathan Gottshall w swojej książce „The Storytelling Animal” 

(2012, s. 29), za Johnem Kesselem opowieści porównuje do narkotyku, ilustrując w ten sposób ich moc i 

siłę przyciągania. Ale porównanie to wydaje się trafne tylko częściowo. Bo, owszem, opowieści-narracje 

zaspokajają naszą potrzebę przygody, działają stymulująco. Fragmenty prozy zawierające opisy miejsc, 

zapachów i faktur aktywują te pola naszej kory mózgowej, które odpowiedzialne są za odbiór tych 

specyficznych bodźców z narządów zmysłów. Przede wszystkim jednak opowieści pomagają nam nadać 

strukturę naszemu doświadczeniu. Uczą życia, oswajają z jego trudami i nawet, jeśli nie dostarczają nam 

gotowych recept na rozwiązanie np. konfliktów wewnętrznych, sprawiają, że zaczynamy widzieć nasze 

doświadczenie jako część doświadczenia zbiorowego wszystkich ludzi. Narracje, których jesteśmy 

odbiorcami ukazują złożoność ludzi, świata, życia; pełnią funkcję porządkującą i edukacyjną. Nasze 

życiowe dylematy ujmują w sposób skrótowy, ale wyrazisty (Danilewitz, 1991, s. 58). Można powiedzieć, 

że opowieści działają w służbie umysłu, którego naczelną funkcją jest stwarzanie świata (Bruner, 2004), 

czyli porządkowanie otaczającej nas rzeczywistości i nadawanie jej sensu. To ciekawe, zresztą, jak trafna i 

                                                 
2 http://clubs-kids.scholastic.co.uk/clubs-content/7922 

http://clubs-kids.scholastic.co.uk/clubs-content/7922
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zupełnie do przyjęcia wydaje się w tym kontekście głoszona przez Wilde’a zasada antymimetyczna, która 

w sztuce upatruje głównej inspiracji dla życia (Wilde, 2014). 

Tworzenie i opowiadanie historii stały się wartościowymi narzędziami psychoterapeutycznymi. 

Badania pokazują, że tworzenie autonarracji pomaga nadać pewną spójność wydarzeniom życiowym,  

a z chwilą, gdy dane doświadczenie życiowe ma już strukturę i znaczenie, emocje przeżywane w związku  

z tym doświadczeniem poddają się kontroli poznawczej. Ich skutki są więc znacznie złagodzone (Solano, 

2001, s. 160). Ale i samo słuchanie historii ma udokumentowane korzyści – dwie badaczki dr Honos-

Webb i dr SunWolf3 po wrześniowych atakach na World Trade Centre przez cztery kolejne dni 

opowiadały studentom, którzy byli bezpośrednimi świadkami zamachów, ludowe opowieści. Po 

eksperymencie zarejestrowano u studentów niższe wskaźniki depresji i lęku4. Bo też, historie opowiadane 

strukturyzują doświadczenie, nie są bierne, lecz w sposób aktywny i indywidualny dotykają każdego 

z słuchaczy (Bruner, 2004).  

W sensie adaptacyjnym wydaje się więc, że funkcja narracyjna sztuki jest nadrzędna do funkcji 

estetycznej. I tu znów powracamy do naszego pytania – jeśli narracja, opowiadanie historii są kanwą dla 

np. literatury i teatru, czemużby ludzie mieli z nich nie korzystać. Być może, tak jak w przypadku potrzeby 

piękna, większość ludzi woli się zwrócić ku bardziej „przystępnym” i mniej angażującym środkom 

realizującym potrzebę słuchania historii. A rozwój kinematografii i ogrom nowo wydawanych powieści 

popularnych świadczą o tym, że potrzeba opowieści nie słabnie. Ciekawym zjawiskiem jest niezwykła 

popularność kryminałów. Różnie ją można interpretować, ale czyż współczucie dla ofiar i strach przed 

kolejnymi poczynaniami fikcyjnego agresora nie wpisują się (w jakimś stopniu) w arystotelesowską 

definicję katharsis, które jest wywołaniem, a następnie oczyszczeniem się z uczuć litości i strachu? 

 

3. Potrzeba dialogu. Odbiorca współtwórcą dzieła 

 

Wreszcie jednak, nie należy zapominać, że tak narracja w literaturze i teatrze, jak też twory sztuk 

wizualnych są aktem komunikacji, a jednym z podstawowych warunków skuteczności komunikacji jest 

zrozumiałość komunikatu. Umberto Eco (2007) pisze w swoim eseju Dwie hipotezy na temat śmierci sztuki, że 

w naszych czasach przyjemność estetyczna została zastąpiona przez przyjemność intelektualną, i że 

odbiorcy chcą przede wszystkim rozumieć dane dzieło. Przejawia się to np. tym, że, gdy odbiorca 

przeczyta zamieszczoną na tablicy informacyjnej artystyczną interpretację, nie ma już ochoty na 

kontemplację samego dzieła. Eco zjawisko to tłumaczy zmianą, jaka dokonała się w odbiorcach, zmianą 

rodzaju potrzeby. Ale wydaje się dość prawdopodobne, że odbiorcy zdając się na sam opis dzieła, nie 

czynią tak po to, by zaznać przyjemność intelektualnej, lecz dlatego, że w wielu przypadkach, dzieło jest 

nie tylko niezrozumiałe, ale też właściwie niepoddające się interpretacji. Pozbawione formy estetycznej, 

nie nadaje się też do podziwiania. A ponieważ „pierwszym krokiem w interpretowaniu dzieła sztuki jest 

                                                 
3 (http://alumni.media.mit.edu) 
4 Tamże. 

http://alumni.media.mit.edu/
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poszukiwanie pierwotnej intencji” (Eco, 2007, s. 200), przyjemnie jest chociaż poczytać o intencji autora 

dzieła.   

Sam Eco jest przecież autorem koncepcji dzieła otwartego, która odbiorcy dzieła nadaje status 

współtwórcy. Przy czym jasne jest, że, by odbiorca mógł i chciał dzieło współtworzyć, czyli 

zinterpretować je, musi mieć po temu przestrzeń. Odbiorca wyczuwa z łatwością nieautentyczność intencji 

twórcy dzieła. Jeśli artysta, nie wysilając się zbytnio tworzy dziwną instalację, a dopiero później, w sposób 

pokrętny i przeintelektualizowany, stara się nadać jej znaczenie, dzieło takie jest odrzucane przez odbiorcę 

(ale już niekoniecznie przez krytyka). A dlaczego współczesny artysta, można czasem odnieść wrażenie, 

dopuszcza się aktów takiego „sabotażu” wobec swoich dzieł? Oprócz wspomnianego już wyżej braku 

wirtuozerii związanego być może z ograniczonością zasobów poznawczych artysty i ogromem informacji 

w życiu codziennym, ciekawej interpretacji dostarczyć mogłaby jedna z pofreudowskich koncepcji 

psychologicznych. Według Jacques Lacana twórca czuje, że jego dzieło mówi o nim więcej niż sam chce w 

nim przekazać (Gościniak, Rammer, 2012) Odbiorca natomiast czyta ten niewidoczny kod, niewidzialny 

dla samego twórcy. Kamuflowanie więc przekazu, czy wręcz falsyfikowanie go, byłoby więc podejmowaną 

przez twórcę próbą ochrony własnego ja.   

Oczywiście sama zrozumiałość sztuki nie jest warunkiem wystarczającym do tego, by zwiększała 

się liczba jej odbiorców. Nietrudno wszak przytoczyć przykłady kontrowersyjnych dzieł sztuki, które 

będąc dość zrozumiałymi, zostały odrzucone z powodu ich obrazoburczej treści. Niezwykle trafna wydaje 

się tu definicja Brunera, przywołana przez Neckę (1999, s. 785), która dzieło sztuki określa poprzez dwie 

funkcje – budzenie zdziwienia i wywoływanie akceptacji odbiorcy. Te dwie funkcje zbiorczo nazwać 

można „skutecznym zdziwieniem”. Oczywiście nie mają one „mocy dyskryminującej” i nie są właściwe 

jedynie dla dzieł sztuki. Jednak niespełnienie tych dwu warunków – nowości/zaskoczenia i wywołania 

aprobaty, sprawia, że twórcy trudno liczyć na przychylność odbiorców. Mimo to, można odnieść wrażenie, 

że tak jak w przypadku łączenia dbałości o treść dzieła z dbałością o formę, tak też i tu, próba wywołania 

efektu zdziwienia i uzyskania akceptacji odbiorców, wydaje się ponad siły artystów. Tworzą dzieła albo 

oczywiste albo nastawione na zszokowanie publiczności.  

Potrzeba skutecznego zdziwienia znajduje jednak swoje zaspokojenie w kontakcie z wytworami 

kultury masowej. Użytkownicy internetu masowo wymieniają się filmikami z zaskakującą pointą, programy 

telewizyjne, których bohaterowie mogą popisać się, często w sposób bardzo widowiskowy, swoimi 

zdolnościami, przyciągają tłumy telewidzów. Słowo „tłum” jest tu zresztą dość znaczące. Według raportu 

amerykańskiej Narodowej Fundacji na Rzecz Sztuki (National Endowment for the Art) za rok 2012 

siedemdziesiąt trzy procent Amerykanów, czyli większość tych, którzy wzięli udział w badaniu, podało, że 

główną przyczyną, dla której korzystają z wydarzeń kulturalnych, jest chęć bycia z innymi – z przyjaciółmi 

i rodziną. Oczywiście, przypuszczać możemy, że ta główna motywacja do partycypacji w sztuce, czy 

mówiąc nieco szerzej, kulturze różna jest u przedstawicieli różnych narodowości. Nie da się jednak 

zaprzeczyć, że potrzeba afiliacji, bycia z innymi jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka w ogóle  

i jednym z głównych regulatorów życia społecznego. A i jeśli o sztukę chodzi, wspomniany już Denis 

Button za jedną z jej kluczowych właściwości uznaje budowanie wspólnoty (Dziamski, 2012). Czy 
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współcześnie sztuka muzeów, galerii i teatrów może budować wspólnotę? Może. Ale jest to nie tyle 

wspólnota dla samej wspólnoty, wspólnota, która realizowałaby potrzebę bezpieczeństwa i jedności  

z innymi. Jest to raczej wspólnota podbudowana potrzebą uznania, na zasadzie „W tym miejscu być 

należy”. Inaczej jest w przypadku wydarzeń kulturalnych o charakterze masowym, które przyciągają rzesze 

odbiorców pragnących zaznać w s p ó l n e j rozrywki.   

Tak więc kultura masowa przejmuje wiele funkcji kultury wysokiej (o funkcji estetycznej 

i narracyjnej też już wspomnieliśmy). Czy to źle? Etos sztuki kazałby nam na to pytanie odpowiedzieć 

twierdząco. Ale…przyznać przecież musimy, że wobec rozwoju środków przekazu, dominacja kultury 

masowej, czyli właśnie takiej, w której partycypują rzesze bardzo różniących się między sobą odbiorców, 

jest czymś oczywistym i nieuniknionym. O ile więc, udział w kulturze wysokiej mógł się zmniejszyć, to 

prawem równowagi, po raz pierwszy w historii tak wielu ludzi ma dostęp do wytworów kultury 

popularnej. 

 

4. Obronność odbiorcy 

 

W tekście niniejszym przyjrzeliśmy się niektórym funkcjom kultury i pewnym potrzebom 

psychicznym, które były lub mogłyby być przez kontakt z kulturą artystyczną realizowane. 

Niesprawiedliwe byłoby jednak wiązanie niemożności realizacji tych potrzeb jedynie z jakością dzieł 

sztuki, intencjami twórców czy ogólnymi zmianami zachodzącymi w sztuce. Dużą rolę odgrywa tu 

przecież pewna naturalna, „wdrukowana” obronność odbiorców sztuki. Jak pisze Eco (2007, s. 230), 

„sztuka współczesna rozwija się, gwałcąc nawyki swych odbiorców”. A nawyki są potężną siłą. 

Zapewniają stan pewnego optimum, wewnętrznej homeostazy. I nawet, jeśli ludzie poszukują wrażeń i 

zdziwień, czynią to w sposób kontrolowany, chroniąc się przed opuszczeniem bezpiecznego kokonu 

swoich przyzwyczajeń. Kontakt ze sztuką zawsze bowiem stanowi dla odbiorcy pewne ryzyko. Odbiorca 

nigdy nie może mieć wcześniej pewności czy dzieło zaakceptuje, czy nie naruszy ono jego systemu 

wartości i przekonań. Odbiorca nie może mieć też pewności co do tego czy podoła jako współtwórca 

dzieła, czyli czy będzie mógł podjąć się jego interpretacji. Paradoksalnie jednak, odbiorca, sięgając po 

przetrawione już nieco i nie tak angażujące wytwory kultury masowej, poprzez swoje wybory utrwala 

status tzw. kultury wysokiej. Wszak, sztuka, mimo różnych jej szerszych i praktycznych zastosowań (np. w 

terapii) była, jest i będzie elitarna, a skoro tak, trudno uciec od konstatacji, że postulat zwiększenia liczby 

jej odbiorców jest przeciwny samej istocie sztuki.   
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Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury wysokiej  

 

 

1. Kultura wyższa i popularna 

 

Zgodnie z definicją Antoniny Kłoskowskiej (1983, s. 40) kultura: „jest to względnie zintegrowana całość, 

obejmującą zachowania ludzi, przebiegająca według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów, wykształconych i przy-

swajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań.” W zależności od przyjętych kryteriów, 

kultura może być typologizowana w różny sposób. Na przykład ze względu na zasięg odbiorców wyróżnia 

się kulturę lokalną, narodową, europejską i światową (Puzynina, 2005, s. 11). Ze względu na charakter 

relacji między odbiorcami mówi się o kulturach lub subkulturach wspólnot religijnych, czy zawodowych 

(tamże). Ze względu na przynależność odbiorców do warstwy społecznej, przez kilka stuleci obecny był 

podział na kulturę elitarną i ludową (tamże).  

W pierwszej połowie XX wieku wprowadzono podział na kulturę wysoką (elitarną) i niska 

(popularną) (tamże). Funkcjonuje on w powszechnej świadomości do dziś. Kultura wysoka może być 

traktowana jako kultura intelektualistów, czyli osób o wysokim poziomie możliwości poznawczych  

i szerokich horyzontach myślowych (Jawłowska, 1999). Takie osoby dzięki swojemu poziomowi 

intelektualnemu rozumieją i tworzą produkty kultury oceniane jako posiadające dużą wartość. Ważnym 

elementem kultury wysokiej jest jej otwarcie na elementy duchowe, co czyni ją kulturą o wysokim 

poziomie etycznym. Obecnie w literaturze nie poświęca się wiele miejsca kulturze wysokiej, koncentrując 

się bardziej na kulturze popularnej, określanej też mianem „masowa”. Uznaje się często, że to, co 

niewartościowe należy do kultury popularnej, a to, co wartościowe, należy do kultury wysokiej 

(Jakubowski, 2010). 

Kultura popularna jest powiązana z powstaniem kapitalizmu oraz nastawieniem coraz większego 

grona osób uczestniczących w tworzeniu dóbr kultury na czerpanie zysków (Strinati, 1998, s. 15). Inni 

rozumieją ją jako ponadczasową i powiązaną z poziomem rozwoju umysłowego człowieka (Szacki, 2000). 

Kultura ta jest również utożsamiana z kulturą masową, a wielu humanistów stawia znak równości między 

nimi (Puzynina, 2005, s 14). Spada na nią wiele krytyki, obrazując ją jako tą „złą”. Uważa się, że posiada 
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ona obniżoną wartość etyczną i estetyczną, przez co jest kiczowata (Puzynina, 2005, s. 15). Określa się ją 

mianem „homogenizowana” (tamże). Oznacza to, że w celu ułatwienia odbioru jej dzieł, upraszcza się jej 

przekaz. Sam odbiór tej sztuki nazywa się „konsumpcją”, co sugeruje, że sztuka masowa służy przede 

wszystkim zaspokajaniu hedonistycznych potrzeb odbiorców o prymitywnych gustach. 

Opisywane różnice między kulturą wysoką i masową wskazują, że granice między nimi są bardzo 

wyraźne. Jednak nie zawsze ten podział jest traktowany jako dychotomiczny i ostateczny. Jakubowski 

(2010) podkreśla, że obie klasy kultury są niejednolite i wewnętrznie zróżnicowane. Autor zauważa, ze nie 

zawsze to, co popularne, musi być banalne, a to co wydaje się wyrafinowane, musi być od razu 

wartościowe (tamże).  

 

2. Warunki dostępu do kultury wysokiej 

 

Do uczestnictwa w kulturze wysokiej wymagane są odpowiednie umiejętności - nie wystarczy tylko 

„chcieć” aby w niej uczestniczyć. Marcin Czerwiński (1999, s. 148-149) stwierdza: „Kultura [elitarna] wiele 

wymaga i silnie eksponuje wartości. Aby w niej uczestniczyć w całej pełni, potrzeba wykształcenia. Trzeba także 

wrażliwości odbiorcy, jego oka i ucha. Dodatkowe wymagania stwarza to, że ma ona długie tradycje, które trudno ogarnąć w 

całości. Wszyscy jej uczestnicy są trochę w położeniu ucznia, który nie jest przygotowany do lekcji”. Podobną myśl 

wyraża Jakubowski (2010), zwracając uwagę na konieczność podejmowania działań edukacyjnych, 

mających na celu przybliżenie odbiorcy do dostrzeżenia wartości artystycznej oraz do zrozumienia 

przekazu danego dzieła sztuki. Działania te autor nazywa wychowaniem estetycznym. Odbywa się ono 

poprzez objaśnianie języka, sensów i struktury zawartej w utworach kulturalnych. 

Wynika stąd, że jednostka musi spełnić określone kryteria, aby móc uczestniczyć w kulturze 

wyższej. Kryteria te można określić jako (1) kryterium percepcyjne, czyli wrażliwość „oka i ucha” oraz (2) 

kryterium wiedzy/wykształcenia. Dla właściwej interpretacji dzieł kultury wyższej niezbędna jest 

znajomość m. in. okoliczności powstawania dzieła, biografii autora, kontekstu historycznego, a w szcze-

gólności znajomość pojęć dotyczących danej dziedziny sztuki (np. teorii muzyki) oraz zasad 

interpretacyjnych. Kompetencje te nabywane są w procesie edukacji na różnych jego etapach. Jako że 

kultura „silnie eksponuje wartości”, a są to najczęściej wartości etyczne (Puzynina, 2005), jej odbiorcę musi 

cechować odpowiedni poziom wrażliwości moralnej. 

Z definicji kultury wysokiej wynika m. in. to, że jest ona adresowa do pewnej ograniczonej grupy 

odbiorców. Grupę tą przez wiele lat stanowiły osoby o elitarnym pochodzeniu. W związku z tym większe 

szanse na dostęp do kultury wyższej miały osoby urodzone w rodzinach zamożnych. Czy jednak oznacza 

to, że osoby urodzone w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym są z góry skazane na 

ograniczony dostęp do kultury wyższej? Z jednej strony, we współczesnym świecie dostęp do edukacji jest 

coraz bardziej powszechny, a rodzina pochodzenia nie decyduje już w tak dużym stopniu o przyszłej 

pozycji społecznej danej jednostki. Jednak z drugiej strony, wciąż obserwuje się związek między 

poziomem zamożności społeczeństw a odsetkiem osób uczestniczących w kulturze wysokiej. W związku  

z tym, nasuwa się pytanie, od czego zależy to, czy jednostka będzie miała szanse zostać odbiorcą, a może 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 83 

nawet i twórcą dzieł kultury wysokiej? Odpowiedź z pewnością nie jest prosta. Niemniej jednak, w dalszej 

części tego artykułu zostaną przytoczone argumenty wskazujące na to, że rozwój zdolności percepcyjnych 

i poznawczych do poziomu, który zwiększałby szanse na uczestnictwo jednostki w kulturze wyższej, jest 

kwestią odpowiedniego treningu. Co więcej, korzyści z treningu mogą czerpać nie tylko jego uczestnicy, 

ale także społeczeństwo, w którym ci uczestnicy się wychowują i kształcą. 

 

3. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze wyższej – perspektywa 

neuropsychologiczna  

 

Niemal od początku rozwoju psychologii jako dziedziny naukowej, między przedstawicielami 

różnych jej nurtów obecna była dyskusja znana pod hasłem „geny, czy wychowanie” (ang. nature or nurture) 

(Galton, 1883; Hogben, 1933; Hollingworth 1926; Plomin i Bergeman, 1991). Dotyczyła ona pytania, czy 

rozwój człowieka zdeterminowany jest przez geny, czy może raczej zależy od wpływów środowiska. 

Obecnie stanowiska naukowców nie są tak skrajne, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zarówno 

psychologowie o orientacji biologicznej, jak ci o podejściu humanistycznym, są zgodni co do tego, że 

rozwój jednostki zależy od obu czynników. W związku z tym, wysoki poziom zdolności sensorycznych, 

poznawczych i intelektualnych, będący warunkiem dostępu do kultury wyższej, zależy nie tylko od 

wrodzonych predyspozycji, ale także od stymulacji, jaką jednostka otrzymuje z otoczenia (Hambrick  

i Tucker-Drob, 2014; Zatorre, 2013).  

Trening muzyczny jest przykładem tego, w jaki sposób za pomocą odpowiednich oddziaływań 

edukacyjnych można ułatwić młodym ludziom dostęp do wytworów kultury wyższej, oraz w jaki sposób 

może się to przełożyć na podwyższenie ogólnego poziomu kultury masowej w danej społeczności. 

Muzyka jest do tego szczególnie ważnym przykładem z kilku powodów. Według Platona, „aby stwierdzić 

duchową temperaturę jednostki albo społeczeństwa należy sprawdzić, jakiej muzyki słuchają” (Bloom, 1997, s. 82).  

Z kolei w literaturze psychologicznej coraz bardziej widoczna jest tendencja do szukania analogii między 

muzyką a językiem (Patel, 2003, 2011). Wiele badań dostarcza dowodów na to, że muzyka i język są do 

siebie podobne zarówno na poziomie sensorycznym - odbierane są za pomocą zmysłu słuchu, jak i na 

poziomie syntaktycznym - elementy, z jakich składa się utwór muzyczny (np. akordy) oraz zdanie (t.j. 

słowa) nie tworzą przypadkowych sekwencji, ale są zorganizowane według pewnych reguł składniowych 

(Patel, 2011). 

Sapir (1978) uważał język za najdoskonalszy aspekt kultury, za doskonały system symboliczny o idealnie 

jednorodnym materiale. Język był dla Sapira (1978) przede wszystkim głosową realizacją tendencji do symbolicznego 

ujmowania rzeczywistości, ale ponadto sprawnym instrumentem komunikacji, tworem współdziałania społecznego oraz 

czynnikiem socjalizacji (za: Mihułka, 2014, s. 79). Myśl tego językoznawcy zwraca uwagę na fakt, że język 

odgrywa w kulturze bardzo istotną rolę. Rola symboliczna realizuje się m. in. w postaci utworów 

literackich, kiedy to język staje się środkiem artystycznego wyrazu. Zgodnie z tą ideą, Wilhelm von Humboldt 

wskazywał na wie z  je  zyka z mys  leniem i akcentował, z e bez zespolenia sie  mys li z dz  wie kiem s wiat wyobraz en  nie mo głby 

przekształcic  sie   w s wiat poje  c  (za: Mihułka, 2014, s. 79). Z kolei język jako “sprawny instrument komunikacji” 
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może być podstawowym narzędziem przekazywania i zdobywania wiedzy. Wiedza jest z kolei jednym  

z kryteriów dostępu do kultury wyższej. W związku z tym, odpowiedni poziom kompetencji językowych 

jest niezbędny do tego, aby jednostka mogła w pełni czerpać z bogactwa kultury wyższej. Ponadto, 

człowiek o bogatym zasobie słownictwa oraz sprawnie posługujący się fonetyką i syntaktyką języka, 

posiada większy potencjał do tworzenia wartościowych tworów kultury, niż osoba pozbawiona takiej 

kompetencji językowej. 

 

3.1. Gotowość percepcyjna 

 

W tym kontekście znaczące jest, że trening muzyczny wpływa pozytywnie na funkcje związane  

z rozpoznawaniem i rozumieniem mowy (Bidelman i Alain, 2015). Badania wykorzystujące techniki 

neuroobrazownia pokazują, że centralny układ nerwowy (zarówno pojedyncze struktury, np. pień mózgu, 

jak i komunikacja między różnymi strukturami) osób z doświadczeniem muzycznym reaguje z większą 

precyzją nie tylko na słyszaną muzykę, ale także lepiej różnicuje dźwięki mowy ludzkiej (Besson, Schön, 

Moreno, Santos, i Magne, 2007; Magne, Schön, i Besson, 2006; Musacchia, Sams, Skoe, i Kraus, 2007). Co 

ciekawe, większa wrażliwość na mowę występuje w odniesiu do języka ojczystego oraz obcego 

(Chandrasekaran i Kraus, 2010). 

Jeszcze do niedawna problem badań nad różnicami neuronalnymi między muzykami a laikami 

stanowił fakt, że były one oparte o wnioskowanie korelacyjne (Kraus i Chandrasekaran, 2010). Nie można 

było na tej podstawie stwierdzić, czy lepiej rozwinięte obszary mózgu odpowiedzialne za percepcję 

słuchową i rozumienie przekazu dźwiękowego wynikają z predyspozycji biologicznych (np. genetycznych), 

czy są może efektem samego treningu muzycznego. W ostatnich latach dzięki przeprowadzonym 

badaniom longitudalnym udało się dowieść, że nauka gry na instrumencie faktycznie powoduje zmiany 

strukturalne w tych obszarach mózgu, gdzie zlokalizowane są funkcje ruchowe, słuchowe i wzrokowo-

przestrzenne (Hyde i in., 2009), odpowiedzialne za odbiór i produkcję muzyki. 

W dwuletnim eksperymencie znanym pod nazwą „Harmony Project” wzięło udział 26 dzieci  

(13 chłopców i 11 dziewczynek, średnia wieku wynosiła 8 lat i 5 miesięcy), które przeszły podstawową 

edukację muzyczną oraz uczyły się gry na takich instrumentach, jak altówka, wiolonczela, kontrabas, 

waltornia, klarnet, lub trąbka. Porównywano różnice między grupą dzieci uczęszczających na trening 

regularnie z grupą dzieci sporadycznie uczestniczących w treningu w zakresie progu słyszenia oraz 

zdolności do różnicowania dźwięków. Posłużono się przy tym metodą słuchowej odpowiedzi pnia mózgu 

(auditory brainstem response, ABR), wykorzystywaną w badaniach diagnostycznych dla noworodków. Wyniki 

pokazały, że dzieci o większej frekwencji uczestnictwa w zajęciach muzycznych charakteryzował większy 

stopień spójności reakcji układu nerwowego w odpowiedzi nie tylko na słyszaną muzykę, ale także na 

mowę. Inaczej mówiąc, ich percepcja słuchowa była dokładniejsza niż percepcja osób uczestniczących  

w zajęciach nieregularnie. 

Trening muzyczny okazuje się być szczególnie przydatny dla dzieci pochodzących z rodzin  

o niskim statusie społeczno-ekonomicznym (Kraus, Hornickel, Strait, Slater, i Thompson, 2014). Dzieci te 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 85 

bardzo często osiągają gorsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy wychowujący się w zamożniejszych 

rodzinach. (Skoe, Krizman, i Kraus, 2013). Jedną z przyczyn ich trudności mogą być mniejsze szanse na 

udział w złożonych interakcjach językowych. Ponadto, narażenie na hałas o dużym natężeniu, który jest 

zjawiskiem częstym w przypadku takich rodzin, powoduje stępienie zmysłu słuchu (Evans i Kantrowitz, 

2002). Jako że rozwój zdolności językowych jest uwarunkowany prawidłowym funkcjonowaniem słuchu, 

nadmierny hałas wpływa na osłabienie zdolności czytania i innych zdolności poznawczych (Clark i in., 

2006; Stansfeld i in., 2009). Inny czynnik powodujący gorszą sytuację dzieci z środowisk o niskim statusie 

socjo-ekonomicznym już na starcie procesu edukacji stanowi fakt, iż język, jakim posługują się ich rodziny, 

jest uproszczony oraz uboższy w zasób słów (Cartmill i in., 2013; Maxwell i Evans, 2000).  

Deprywacja różnorodności i brak złożonych bodźców słuchowych w połączeniu z nadmiernym 

hałasem mogą prowadzić do opóźnienia rozwoju słuchowego układu nerwowego (Chang i Merzenich, 

2003; Seki i Eggermont, 2003; Zhu i in., 2014). Taki niekorzystny stan utrzymuje się również w okresie 

dorosłości. W badaniu Skoe i in. (2013) porównywano spójność reakcji mózgowej na słyszaną mowę  

u osób dorosłych pochodzących z rodzin o niskim statusie socjo-ekonomicznym oraz u osób 

uczęszczających do tej samej szkoły, lecz wychowujących się w rodzinach o wyższym statusie socjo-

ekonomicznym. Obie grupy były jednorodne pod względem wieku oraz proporcji płci. Okazało się, że 

status socjo-ekonomiczny oraz poziom wykształcenia matki były dobrymi predyktorami spójności 

neuronalnej reakcji na dźwięk. Przytoczone badania potwierdzają już wcześniej udowodnioną 

prawidłowość, iż niedostatek odpowiedniej ilości i jakości bodźców stymulujących układ nerwowy w 

krytycznych dla jego rozwoju momentach przynosi negatywne i trudne do zrekompensowania 

konsekwencje w obszarze funkcjonowania poznawczego (Harlow, Dodsworth, & Harlow, 1965). 

 

3.2 Gotowość poznawcza (kryterium wiedzy) 

 

Trening muzyczny nie tylko zwiększa łatwość rozumienia mowy zakłócanej hałasem, ale prowadzi 

również do poprawy umiejętności pisania i czytania (Kraus et al., 2014; Slater, Strait, Skoe, Connell, & 

Thompson, 2014). Sugeruje się też, iż osoby poddane treningowi muzycznemu charakteryzuje większa 

zdolność koncentracji uwagi, zdolność integracji cech przekazu dźwiękowego w sensowną całość, 

efektywność procesów uczenia utajonego oraz większa sprawność pamięci roboczej i funkcji 

wykonawczych (Kraus i Chandrasekaran, 2010). Pamięć robocza i funkcje wykonawcze umożliwiają 

efektywne uczenie się, podejmowanie decyzji, posługiwanie się językiem mówionym i pisanym, czytanie ze 

zrozumieniem, rozumowanie, rozwiązywanie problemów (Jarrold i Towse, 2006; Shah i Miyake, 1999; 

Unsworth, Redick, Heitz, Broadway i Engle, 2009; Westerberg i Klingberg, 2007). Są to zatem zdolności 

kluczowe dla zdobywania wiedzy w procesie edukacji. Neuronalne korelaty funkcji wykonawczych i 

pamięci roboczej mieszczą się w korze przedczołowej (Kalat, 2006, s. 99). 

Zagadnienie usprawniania funkcji wykonwczych poprzez trening muzyczny podjęli w swoich 

badaniach naukowcy z Boston Children’ Hospital. W badaniach Zuk, Benjamin, Kenyon, & Gaab, (2014) 

wzięło udział 15 dzieci w wieku 9-12 lat, które przechodziły trening muzyczny (tzn. uczęszczały przez 
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minimum 2 lata do szkoły muzycznej i grały na wybranym instrumencie średnio przez 3,7 godziny 

tygodniowo). Grupę kontrolną stanowiła grupa 12 dzieci w tym samym wieku, które nie rozwijały się 

muzycznie. Dowiedziono, że dzieci, które rozpoczęły trening muzyczny, nie tylko osiągnęły wyższe wyniki 

w behawioralnych testach poznawczych, ale także w trakcie wykonywania zadania na przełączanie 

wykazały zwiększoną aktywność kory przedczołowej. Podobne wyniki otrzymano, porównując grupę 

dorosłych muzyków i niemuzyków w zakresie poziomu funkcji wykonawczych mierzonych behawioralnie, 

jak i za pomocą techniki neuroobrazowania fMRI (Zuk i in., 2014). 

 

3.3. Gotowość emocjonalna (kryterium wrażliwości moralnej) 

 

Warto też zwrócić uwagę na znaczenie treningu muzycznego dla wrażliwości i inteligencji 

emocjonalnej. Osoby, które grają na jakimś instrumencie, szybciej kojarzą dźwięk z jego emocjonalnym 

znaczeniem (Strait, Kraus, Skoe i Ashley, 2009), a także trafniej rozpoznają intencje rozmówcy na 

podstawie tonu jego wypowiedzi (Magne et al., 2006). Umiejętność spostrzegania i rozpoznawania stanów 

emocjonalnych własnych i cudzych stanowią natomiast istotny aspekt inteligencji emocjonalnej (Goleman, 

1997). Rozwój emocjonalny jest z kolei podstawą dla rozwoju moralnego (Żebrowska, 1982, s. 656.). Jeśli 

trening muzyczny wpływa na zdolność do rozpoznawania i rozumienia emocji, to prawdopodobnie nie 

pozostaje to bez znaczenia także dla wrażliwości jednostki na wartości etyczne. Sztuka służy bowiem nie 

tylko przekazywaniu wartości estetycznych, ale jest również nośnikiem wartości etycznych. Dlatego też 

bez odpowiednich predyspozycji (tj. wrażliwości emocjonalnej) jednostka może pozostać obojętna na 

przekaz moralny, jaki zawierają dzieła sztuki. 

 

Wnioski końcowe 

 

Mimo tego, że granice między kulturą wysoką (elitarną) a kulturą niską stają się coraz mniej ostre, 

to podział ten nadal funkcjonuje w powszechnej świadomości. Fakt, że bierne, a w szczególności czynne 

uczestnictwo w kulturze wyższej wymaga pewnych predyspozycji sensorycznych, poznawczych i Emo-

cjonalnych, w pewnym sensie potwierdza zasadność tego podziału. Z drugiej jednak strony wyniki badań 

neuropsychologicznych prowadzonych w ostatnich latach dowodzą, że owa gotowość nie jest jedynie 

wynikiem wrodzonych predyspozycji. Może być ona kształtowana poprzez odpowiednie działania 

edukacyjne, wpisujące się w ramy wychowania przez sztukę  

Nasze rozważania skupiały się na ukazaniu, w jaki sposób można przysposobić potencjalnego 

odbiorcę kultury masowej do tego, aby stał się on odbiorcą kultury wysokiej. Poszerzając nieco zasięg tej 

refleksji, warto zauważyć, że interakcje między jednostką a kulturą nie są wyłącznie jednostronne. 

Odbiorcy o wysokim poziomie gotowości percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalnej mogą stać się 

bardziej wymagający wobec kultury masowej, podnosząc tym samym wartość jej produktów.  
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Niektóre psychologiczne koncepcje podmiotowości  

a jej ujęcie w myśli filozoficznej Karola Wojtyły 2 

 

 

Wstęp  

 

W temacie poniższej pracy zwraca uwagę jego interdyscyplinarność. Mianowicie stanowi ona 

próbę porównania koncepcji podmiotowości ujmowanej w dwóch dziedzinach wiedzy, z jednej strony w 

psychologii, a z drugiej w antropologii filozoficznej. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo szerokie, artykuł 

ogranicza się do niektórych koncepcji psychologicznych oraz ujęcia Karola Wojtyły. Celem podjętych 

analiz nie jest wyczerpujące rozwinięcie tak złożonej tematyki, ale postawienie pewnych hipotez 

dotyczących podobieństw i różnic między ujęciami. 

To ciekawe, że kluczowe pojęcie będące przedmiotem analiz jest wykorzystywane w badaniach 

zarówno jednego, jak i drugiego obszaru nauki. Oznacza bowiem albo nieco inne jego rozumienie, albo 

uniwersalny charakter i szeroki zakres pojęciowy, który umożliwia elastyczne dostosowanie go do obu 

obszarów wiedzy o człowieku. Warto tu zauważyć, że przedstawiciele obu obszarów nauki podkreślają 

różnice metodologiczne zachodzące między nimi. Przytoczę tu zdanie Kozieleckiego (1980, s. 17), który 

zapytany przez studentów o to „kim jest człowiek?”, w pierwszym odruchu uznał to pytanie za 

„pseudonaukowe”, to znaczy takie, na które odpowiedzi nie należy szukać w psychologii. Status 

naukowości przyznał natomiast pytaniu „jak działa człowiek?”. To ciekawe, że dosyć podobną opinię 

wyraził Krąpiec (1998, s. 47), nie określając wprawdzie pytania „kim jest człowiek?” jako pseudonaukowe, 

ale uznając je za należące do dziedziny antropologii filozoficznej, natomiast pytanie „jak działa człowiek?” 

pozostawiając dziedzinom szczegółowym. Wydaje się więc, że rozgraniczenie zakresu nauk może być 

dosyć jasne. Można jednak wysunąć przypuszczenie, że podział ten w praktyce badawczej jest trudny do 

zachowania przynajmniej w pewnym zakresie. Otóż odpowiadając na pytanie „jak działa człowiek?” 

psycholog dysponuje pewnymi założeniami o charakterze filozoficznym, co do tego „kim jest człowiek”, 

ponieważ opisując sposób działania człowieka sięga po wiedzę odnośnie jego struktury. I tutaj dotyka już 

bezpośrednio odpowiedzi na pytanie „kim jest człowiek?”. Może bowiem zredukować swoje pojmowanie 

                                                 
1 mgr Maria Wojcieszek - uczestniczka programu Karol Wojtyła Fellowship w Centrum Myśli Jana Pawła II (edycja 
2014/2015) 
2 Artykuł powstał w ramach programu Karol Wojtyła Fellowship prowadzonego w Centrum Myśli Jana Pawła II -  
edycja 2014/2015. 
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człowieka jedynie do ciała i psychiki, a może też przyjąć założenia takiej antropologii filozoficznej, które 

wskazują na człowieka jak złożonego z duszy i z ciała.  

Problematyczność rozdziału między psychologią a filozofią ukazuje się w sposób wyraźny na 

poziomie takich pojęć jak właśnie podmiotowość. Nie chcę przez to powiedzieć, że nauki te są czymś 

jednym, ale podkreślam, że pozostają one na tyle blisko siebie, iż możliwe jest analizowanie w obu 

obszarach jednego pojęcia. Przynajmniej zaś można podjąć próbę zestawienia jego rozumienia, która 

będzie przedmiotem poniższego artykułu. Po pierwsze, zostaną w nim przedstawione pewne koncepcje 

podmiotowości w psychologii (rozdz. 2.), następnie zostanie zaprezentowane ujęcie tego tematu w nie-

których tekstach Karola Wojtyły (rozdz. 3.). Potem zaś (w rozdz. 4.) celem analiz będzie uwydatnienie 

różnic oraz podobieństw, punktów wspólnych w ujmowaniu podmiotowości przez Karola Wojtyłę 

pozostającego w obrębie antropologii filozoficznej, w porównaniu do wybranych badaczy z dziedziny 

psychologii, o ile różnorodność ujęć psychologicznych pozwoli na takie dychotomiczne porównanie.  

 

1. Podmiotowość w niektórych koncepcjach psychologicznych 

 

Na początku warto nadmienić o takim nurcie psychologicznym, który pośrednio odrzucał 

podmiotowość człowieka. Można przypuszczać, że takim nurtem był czysty behawioryzm, który uznawał 

całkowite zdeterminowanie człowieka przez czynniki środowiskowe (Sotwin, 2006, s. 148; Kozielecki, 

1980, s. 13). Bardziej skomplikowana jest już z tego punktu widzenia ocena psychoanalizy. Według 

rozpowszechnionego mniemania, również ona przedstawia człowieka jako zdeterminowanego, tym razem 

przez czynniki biologiczne (Sotwin, 2006, s. 148), człowiek jest więc wówczas podobnie jak w przypadku 

behawioryzmu „układem reaktywnym” – określenie to dotyczące opisu behawiorystycznej wizji człowieka 

wymienia Kozielecki (1980, s. 13). Jednak, jak zauważa Leder (2006, s. 164), takie przeświadczenie o tym 

kierunku psychologicznym (psychoanalizie) jest niewłaściwe. Sposób budowania teorii dotyczącej 

popędów jest bliższy według tego autora filozofii Heideggera, niż biologii i nie można zaklasyfikować jej 

jako biologiczny redukcjonizm. Niech ta dyskusyjna kwestia pozostanie tymczasowo otwarta. Jak zauważa 

Sotwin (2006, s. 148), w później powstałym nurcie psychologii humanistycznej człowiek okazuje się już 

twórcą dokonującym wyborów, jednak także ta szkoła próbowała pogodzić wolność z uznawaniem jego 

zdeterminowania. Jak stwierdza Sotwin, łączenie wolności człowieka, jego podmiotowości, ze zdeter-

minowaniem procesów zachodzących w psychice, to problem, z którym zmaga się także współczesna 

psychologia (tamże, s. 149). Można wysunąć przypuszczenie, że przybliżeniem się do rozwiązania tego 

problemu jest uznawanie założenia o tzw. „względnej autonomii osoby”, jak Kofta (1989, s. 28) określa 

przyjmowanie pośrednictwa wewnętrznej regulacji we wpływie środowiska na zachowanie człowieka, 

przez co ten ostatni jest zależny od środowiska jedynie częściowo. 

Jak zwraca uwagę Kofta (2006, s. 166), psychologia akademicka podchodzi do człowieka w ten 

sposób, że akcentuje: po pierwsze, to, co intersubiektywne (dostępne poznaniu wielu osób), po drugie, 

zewnętrzne, a nie podmiotowe uwarunkowania działań ludzkich, takie jak determinanty środowiskowe, 

kulturowe i biologiczne; po trzecie, procesy i struktury psychologiczne, zamiast całości bytu 
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psychologicznego człowieka, ponieważ ten ostatni trudno jest ująć i badać bez wyróżnienia właśnie owych 

pomocniczych, mniejszych części. Te trzy powody sprawiają, że łatwo o wyłączenie kwestii 

podmiotowości człowieka z refleksji i praktyki badawczej. Jednak jak zauważa Kofta (2006, s. 167), wielu 

psychologów dostrzega ograniczenia powyżej zarysowanego scjentystycznego ujęcia, ponieważ oznacza 

ono urzeczowienie człowieka. Według Kofty podmiotowość człowieka to podstawowa cecha 

funkcjonowania psychologicznego człowieka, której treść określić można skrótowo w stwierdzeniu, iż 

„człowiek nie jest po prostu „rzeczą”, ale całościowym bytem doświadczającym i świadomym własnego 

istnienia, wywierającym rzeczywisty wpływ na swoje zachowania, bieg zdarzeń i innych ludzi” (tamże,  

s. 167). Ze względu na wagę takiego bardziej całościowego spojrzenia na człowieka, psychologię 

charakteryzują ciągłe wysiłki, by kategorię podmiotowości zachować lub przywrócić (tamże, s. 167). 

Kategoria podmiotowości okazuje się więc na tyle potrzebna w refleksji teoretycznej, że występuje właśnie 

we współczesnej psychologii akademickiej. W jakiej postaci? Otóż Kofta (2006, s. 167-168) zwraca uwagę 

na kilka wątków: człowiek jest zdolny do postrzegania siebie jako obiektu (autorefleksji, przypisywania 

sobie różnych cech), percepcji siebie jako osoby, dalej podmiotowość oznacza „wewnętrzne 

umiejscowienie przyczynowości” (przekonania odnośnie możliwości wywierania wpływu na siebie  

i otoczenie, inaczej przyczynowość osobowa), którego we współczesnych badaniach psychologii 

motywacji i osobowości dotyczą takie zakresy jak na przykład motywacja wewnętrzna, poczucie własnej 

skuteczności czy kontrola własnego umysłu; wreszcie kwestia podmiotowości okazuje się ważna  

w kontekście stosunku do innych ludzi, zarówno jeśli chodzi o sprawę tworzenia w toku rozwoju tzw. 

naiwnej teorii umysłu (przekonania, że inni ludzie mają uczucia, intencje itp.), jak i empatii (zakładającej 

podmiotowe odniesienie do drugiego człowieka). Konkludując, Kofta (2006, s. 169) uważa, że 

podmiotowość może brać się ze zdolności człowieka do poznawczego konstruowania – tworzenia 

skomplikowanych reprezentacji umysłowych siebie samego i innych ludzi jako „bytów obdarzonych 

psychiką”. W ramach takiego złożonego konstruowania człowiek „jest zdolny (…) do poznawczego 

reprezentowania siebie jako całościowego bytu psychologicznego, obdarzonego cechami i uzdolnieniami, 

przeżywającego emocje i intencje, żywiącego określone przekonania, kierującego się pewnymi zasadami 

(takimi jak normy bądź wartości), generującego określone cele i plany ich realizacji, mającego wyobrażenie 

własnej – nieraz odległej – przyszłości itp.” (tamże, s. 169). Na koniec omawiania tej koncepcji 

podmiotowości warto jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że stanowi ona tutaj ważną ludzką właściwość,  

a nie tylko pewną propozycję etyczną. Choć z drugiej strony znaczące jest również to, co pośrednio 

stwierdził Kofta (2006, s. 167), że podmiotowość stanowi w pewnym ujęciu postulat o charakterze właśnie 

etycznym. 

Według Jarymowicz (2008, s. 10) podmiotowość osoby to „zbiór atrybutów, które sprawiają, że 

osoba wpływa na sposób własnego funkcjonowania”. Autorka podkreśla, że z podmiotowością jest ściśle 

związana zdolność do postrzegania siebie jako istoty unikalnej, która to umiejętność wraz z rozwojem 

człowieka przekształca się w samowiedzę, w której skład wchodzą między innymi wizerunek siebie oraz 

własna biografia (tamże, s. 11). Poczucie bycia niepowtarzalnym przez człowieka stanowi w tym ujęciu 

ważny element podmiotowości, dla której charakterystyczne jest również to, że dotyczy różnych sfer 
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funkcjonowania człowieka, a więc poznawczej, emocjonalnej i motywacyjnej oraz wykonawczej (tamże,  

s. 11). Autorka wymienia między innymi następujące przejawy podmiotowości: „samoświadomość  

i samowiedza, sposób dookreślenia własnej tożsamości i rozumienia własnych relacji ze światem (…), 

zdolność uznania czegoś za złe lub dobre oraz wskazania kryteriów dobra i zła, (…) zdolność do 

kierowania się własną wolą, do dokonywania wyborów (…), zdolność do samokontroli i sprawstwa, do 

sterowania sobą, kierowania własnymi czynami i własnym rozwojem, do podejmowania 

odpowiedzialności za własne dokonania” (tamże, s. 11). Tak złożony i zaawansowany stopień 

funkcjonowania, i tak pełny sposób życia osoba osiąga dopiero w toku intensywnego rozwoju, który nie 

ma końca (tamże, s. 11) Ludzie różnią się od siebie stopniem rozwoju podmiotowości, u jednych przybiera 

ona dojrzalszą formę niż u innych (tamże, s. 12). Warto również zaznaczyć, co według autorki znajduje się 

jakby na przeciwnym biegunie podmiotowego sposobu życia: reagowanie w sposób automatyczny lub 

obronny, bez wiedzy i namysłu, egocentryzm, oszukiwanie samego siebie, traktowanie siebie i innych  

w sposób tendencyjny, nawet nieświadomie (tamże, s. 9). 

Obuchowski (2000) przywiązuje wielką wagę do kwestii podmiotowości. Mówi nawet  

o zachodzącej współcześnie rewolucji podmiotów oznaczającej przemianę pożądanej osobowości 

człowieka: z człowieka-przedmiotu podporządkowanego celom struktur społecznych, których jest 

elementem, do człowieka-podmiotu i człowieka-osoby, który sam kreuje cele i podąża za tym, co jego 

zdaniem jest sensem jego życia (tamże, s.11-12). Autor ten rozgranicza obie kategorie ludzi. Jednocześnie 

uważa, że nie można przypisać na stałe człowiekowi statusu podmiotu, człowiek „bywa”, a nie „jest” 

podmiotem (tamże, s. 57). Za warunek podmiotowości Obuchowski (2000) uważa używanie kodu 

abstrakcyjnego, co rozumie jako zdolność do kreowania takich modeli świata i siebie, które może 

charakteryzować zmienność. Dzięki temu można ująć siebie samego jako byt, którego przeżycia lub 

zadania nie stanowią jego istoty, ale po prostu należą do niego (tamże, s. 57-58). W innym miejscu autor 

pisze, że aby być podmiotem jednostka musi spełnić następujące warunki: „dysponuje wiedzą o sobie, 

wytycza w oparciu o nią zadania, dobiera do nich metodę, czyniąc to inteligentnie (…) [charakteryzuje ją] 

intencjonalna autonomia „do”, twórcza interpretacja pragnień, generowanie osobistego modelu świata, 

projektowanie siebie” (tamże, s. 37). Aby nazwać człowieka osobą, oprócz bycia podmiotem cechować go 

powinno: „posiadanie dystansu psychicznego, rozwój osobowości, posiadanie sensu życia” (tamże, s. 38). 

Do tej listy Obuchowski dodaje jeszcze założenie, że człowiek-podmiot ocenia pozytywnie: siebie samego, 

gdy jego postępowanie wynika z niego samego; swoje cele, o ile wynikają z jego intencji; a świat, gdy widzi 

w nim możliwość spełniania się, rozwoju, samorealizacji. Autor kontrastuje ten sposób życia ze 

standardem przedmiotowym, w którym jednostka ocenia pozytywnie siebie samą, gdy pełni właściwie 

wyznaczoną rolę społeczną; cele, gdy dostrzega ich zgodność z przyjętymi zobowiązaniami oraz świat, gdy 

może w nim spełniać swoje obowiązki (tamże, s. 39). 

Bardzo ciekawą propozycję stanowi próba aplikacji, zastosowania koncepcji podmiotowości  

w obrębie psychologii wychowawczej, która została zaprezentowana w artykule Guryckiej (1989). Autorka 

pisząc o podmiotowości idąc za Koftą, rozumie ją jako „bycie źródłem przyczynowości” (tamże, s. 9). 

„Przyczynowość osobistą” autorka nazywa „podstawowym kryterium podmiotowości” (tamże, s. 13). 
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Człowieka można scharakteryzować w ten sposób, jeśli cechuje go sprawstwo osobiste, a więc 

podejmowane przez niego działania i wynikające z nich zdarzenia oraz ich skutki zależą od jego wyborów, 

decyzji, poprzez które rozpoczyna daną działalność, wpływa na nią i ją kontroluje, wreszcie „czuje się za 

nią odpowiedzialny” (tamże, s. 9). Jeśli zaś człowiek wybiera, to jednocześnie wartościuje, co sprawia, że 

uwidocznia się powiązanie podmiotowości z „autonomicznym działaniem moralnym” (tamże, s. 11). 

Uformowanie się przyczynowości osobistej („ a więc poczucia sprawstwa, swobody wyboru” (tamże, s. 14) 

pozwala na podjęcie roli aktywnej jednostki wpływającej na rzeczywistość, a dojrzałość w tym zakresie 

stanowi istotę „wrastania w społeczeństwo” (tamże, s. 14). Czynnikiem takiego wrastania według 

Guryckiej (1989, s. 13) jest właśnie wychowanie. Widzimy już więc ścisły związek pomiędzy przyjętymi 

metodami i celami wychowawczymi, a kształtowaniem się podmiotowości. Otóż to właśnie dzięki 

wychowaniu możliwe jest zainicjowanie rozwoju tej ważnej charakterystyki człowieka. Stąd dążeniu do 

przystosowania dziecka, ograniczania go, powinno towarzyszyć takie postępowanie, które sprzyja 

formowaniu się poczucia sprawstwa, na przykład poprzez zapewnienie pewnej swobody w zakresie 

wyborów (tamże, s. 16).  

Podmiotowość w wychowaniu może być według Guryckiej (1989, s. 14) rozumiana na dwa 

sposoby. Najpierw jako „podmiotowy charakter wychowania” (tamże, s. 14), a więc jego określony 

sposób, charakteryzujący się tym, że w sytuacji wychowawczej uczestniczą dwa podmioty, a więc zarówno 

wychowawca, jak i wychowanek mają prawo do podejmowania aktywności i włączania drugiej strony  

w swoje działania (tamże, s. 15). Nie ma też „prymatu zadania nad dzieckiem” (tamże, s. 15), lecz wzrasta 

podmiotowość dziecka dzięki temu, że wychowawca zapewnia mu pewną możliwość decyzji, które z wielu 

zadań rozwiązać, a także pozwoli na rozwinięcie poczucia wpływu (dzięki możliwości szukania różnych 

sposobów rozwiązań) i poczucia kontroli (dzięki zapewnieniu pewnej swobody w samodzielnym ocenianiu 

sposobu wykonania zadania i jego efektów) (tamże, s. 15). Drugi sposób rozumienia podmiotowości  

w wychowaniu traktuje ją jako cel wychowania, a więc wychowawca zmierza ku kształtowaniu poczucia 

sprawstwa u dziecka (tamże, s. 17). Jak tłumaczy Gurycka, (1989, s. 17-18) interakcję między wychowawcą 

a dzieckiem można określić jako wyjściowo niewyważoną, zważywszy na różnicę w roli, wieku  

i dojrzałości pomiędzy jej uczestnikami. Natomiast docelowo powinno się zmierzać do wyrównania tej 

interakcji, to znaczy do takiego jej stanu, w którym dziecko krok po kroku staje się wychowawcą samego 

siebie. Zainicjowanie procesu samowychowania to owoc właściwie prowadzonego wychowania. Dziecko 

wyznacza cele, stopniowo coraz ważniejsze, i tworzy sytuacje ich realizowania. Jak wskazuje Gurycka 

(tamże, s. 18), źródłem doświadczeń dziecka są sytuacje tworzone przez wychowawcę. Jeśli charakteryzuje 

je zapewnienie pewnej swobody wyboru, to można liczyć na rozwój w dziecku motywacji wewnętrznej,  

a także poczucia odpowiedzialności, któremu towarzyszy przeżycie bycia podmiotem działań. Innym 

istotnym dla dziecka doświadczeniem pozostaje poczucie wpływu, które powstaje w momencie inicjacji 

oraz zakończenia wybranego działania (tamże, s. 18). Doświadczenia te stają się podstawą „poczucia 

przyczynowości osobistej”, będącym sygnałem pomyślnego rozpoczęcia procesu samowychowania, 

kierowania sobą samym. Poczucie to charakteryzuje się kreowaniem celów i planów, samoregulacją w ich 

osiąganiu, tworzeniem własnej hierarchii wartości (tamże, s. 18). Gurycka (1989, s. 19) „poczucie 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 95 

przyczynowości osobistej” nazywa inaczej „autonomią wewnętrzną”, a zarazem stwierdza, iż kształtować 

je można z jednej strony poprzez wywołanie potrzeby bycia podmiotem we własnym życiu, to znaczy 

poprzez tworzenie sytuacji, w których dziecko może podjąć decyzję, uświadamiając sobie wcześniej 

powody, dla których warto wybrać tak, a nie inaczej (tamże, s. 19). Przyczynianie się do przeżywania takich 

doświadczeń przez dziecko sprzyja kształtowaniu człowieka, który potrafi kierować swoim życiem, 

pozostawać aktywnym (tamże, s. 20). Działanie zorientowane na cel, cechujące taką osobę, wymaga od 

niej określonych umiejętności: podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach, radzenia sobie wobec 

pojawiających się trudności, posiadania wykraczającej w przyszłość perspektywy czasowej (tamże, s. 20). 

Gurycka (1989, s. 20-21) wskazuje na dwa mechanizmy rozwojowe służące wykształceniu wspomnianych 

wyżej zdolności. Pierwszy z nich polega na formowaniu się celów osobistych na podstawie wyznawanych 

wartości, co oznacza poddawanie hierarchii wartości dynamizacji i autonomizacji, dzięki którym 

pierwotnie dość abstrakcyjne wartości nabierają siły odgrywając rolę w konkretnych sytuacjach, poprzez 

co wpływają w większym stopniu na regulację zachowania. Drugi mechanizm to kształtowanie wizji 

własnego życia, przyszłych działań, a więc zadań podporządkowanych określonym celom, co oznacza 

formułowanie własnych programów działań, które są tym dojrzalsze im bardziej złożone i wybiegające  

w przyszłość. Dzięki właściwemu działaniu obu wspomnianych mechanizmów człowiek potrafi kierować 

sobą. Dostrzegalna jest więc konieczność stopniowego uniezależniania się dziecka od wychowawcy. 

Sztuka wychowania polega na nawiązaniu odpowiedniej więzi z dzieckiem i wywieraniu korzystnego 

wpływu wychowawczego, gwarantującego dynamiczne, podmiotowe podejście do własnego życia przez 

wychowanka (tamże, s. 21). Jeśli celem wychowania jest podmiotowe formowanie osobowości dziecka, to 

wówczas do założeń należy przeświadczenie, iż proces stawania się dojrzałym przez młodego człowieka 

jest tożsamy z procesem przyjmowania odpowiedzialności za siebie (w relacji charakteryzowanej przez 

obecność w niej dwu podmiotów: wychowawcy i dziecka), a także związany z intensywnym wzajemnym 

wpływem, komunikowaniem się w taki sposób, by wychowawca włączał się w aktywność dziecka (jego 

sprawy, problemy, projekty) zgodnie z zasadą bycia życzliwym obserwatorem, partnerem, doradcą, zamiast 

bycia kierownikiem czy nadzorcą (tamże, s. 22). Jeśli więc przyjmie się taki pogląd na wychowanie, który 

głosi, że jest to proces służący przygotowaniu dziecka do własnego życia i przyjęcia odpowiedzialności za 

nie, to wówczas nie sposób nie włączyć do celów wychowania podmiotowości dziecka, rozumianej jako 

przyjęcie przez nie roli jednostki sprawczej, kierującej sobą, decydującej o własnym rozwoju (tamże, s. 24). 

Na koniec tego rozdziału zostanie przedstawiony pogląd Sotwin (2006), która z kolei wskazuje na 

dwa sposoby rozumienia podmiotowości we współczesnej psychologii. Przykład pierwszego podejścia, 

którego istotą jest zauważenie pewnego stopnia kontroli, jaką człowiek sprawuje nad otoczeniem, stanowi 

według niej koncepcja J. Reykowskiego, w której podnosi się kwestię motywacji efektu (intencjonalnego 

wpływania na świat), jako ważnego mechanizmu motywacyjnego człowieka (Sotwin, 2006, s. 145). Z kolei 

według tej autorki istotą drugiego podejścia do podmiotowości jest dostrzeżenie ograniczenia determinacji 

wewnętrznej, o charakterze biologicznym i psychicznym. Sotwin (tamże, s. 145) wymienia tutaj takie 

tematy jak „samostanowienie, samokontrola, samo- lub autodeterminacja, relacja ja-podmiotowego do ja-

przedmiotowego, ustanawianie celów”. Przykładem teorii z tego zakresu jest teoria kontroli umysłu  
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J. Beckmanna, w której autor wskazuje na samokontrolę (tłumienie niechcianych myśli) i samoregulację 

(wzmacnianie pożądanych myśli) jako dwa mechanizmy, dzięki którym człowiek może sprawować 

kontrolę nad treściami znajdującymi się w przestrzeni jego świadomości (tamże, s. 146). Według tej autorki 

we współczesnej psychologii podmiotowość oznacza więc głównie pewien zakres autonomii człowieka, 

jego sprawstwa, tego, że może być przyczyną jakichś stanów rzeczy zarówno w otoczeniu jak i względem 

samego siebie. Jak już zostało to nadmienione na początku tego rozdziału, Sotwin (za: tamże, s. 147) 

zauważa, że podmiotowość w drugim rozumieniu stanowi prawdziwe wyzwanie dla psychologii, jako 

problem wolnej woli, ponieważ oznacza pytanie o pogodzenie z jednej strony możliwości sprawowania 

kontroli nad sobą, a z drugiej zdeterminowanych procesów zachodzących w psychice. Mimo że problem 

jest zasadniczo filozoficzny, dotyczy również psychologii, która wyjaśniając „jak działa człowiek” powinna 

zbliżać się do odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to działanie jest zdeterminowane przez czynniki 

zewnętrzne lub biologiczno-psychiczne, a w jakim stopniu jest wyrazem woli człowieka, wyrazem jego 

„chcę”. Można bowiem uznać, że cały problem sprowadza się do wskazania psychicznych mechanizmów 

sposobu postępowania człowieka, które działają niejako „same przez się”, bez udziału człowieka. Ale 

wówczas zaprzecza się całkowicie jego osobistemu wpływowi na własne życie i na otoczenie. Staje się on 

marionetką, kartezjańską żywą maszyną, zwierzęciem. Nie można wówczas mówić wcale o podmiotowości 

człowieka, ponieważ nie ma zachowanego warunku jego autonomii. Tymczasem jak się okazuje  

o człowieku-podmiocie niektórzy psychologowie chcą pisać i uznają za właściwy właśnie taki opis 

sposobu funkcjonowania człowieka w niektórych ważnych aspektach. Wprawdzie czasem podkreślają oni 

ograniczenia, jakim podlega podmiotowość, o czym napiszę jeszcze poniżej, ale jednak kategoria 

podmiotowości jest potrzebna, aby uchwycić choćby częściowo złożoność człowieka. 

   

2. Podmiotowość osobowa człowieka w ujęciu Karola Wojtyły 

 

W swoim omówieniu Karola Wojtyły koncepcji podmiotowości człowieka będę miała za 

przewodników głównie trzy teksty: „Osoba: podmiot i wspólnota” (1994, I publ. 1976), «Podmiotowość 

i „to, co nieredukowalne” w człowieku» (1994; I publ. w jęz. ang. 1978) oraz początkowy fragment części 

czwartej pozycji „Osoba i czyn” (1994; I wyd. 1969). Nie będzie to więc omówienie wyczerpujące, 

ponieważ jak podkreśla sam autor, to książka „Osoba i czyn” stanowi próbę wniknięcia w kwestię 

osobowej podmiotowości człowieka (por. Wojtyła, 1994, s. 437, przypis). Można wysunąć przypuszczenie, 

iż uważne studium trzech mniejszych tekstów z zakresu tej tematyki wystarczy do nakreślenia szkicu 

koncepcji Karola Wojtyły, a tylko taka próba została podjęta w poniższym tekście.  

W swoim rozważaniu na temat podmiotowości osoby ludzkiej Karol Wojtyła wychodzi od 

doświadczenia człowieka (por. Wojtyła, 1994, s. 375 i nn.). Jak zaznacza autor w późniejszym swoim 

tekście (1994, s. 436), ma to doniosłe znaczenie dla ujmowania zagadnienia podmiotowości człowieka. 

Otóż według niego niewątpliwie można wskazać na znaczącą rolę analiz filozoficznych dotyczących 

czystej świadomości w zwróceniu uwagi na człowieka jako podmiot, którego nie można sprowadzić do 

bycia przedstawicielem gatunku, lecz który charakteryzuje istotny element: subiektywność. Jednocześnie 
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autor zauważa, iż dzięki temu, że nie pozostaje się w swoim myśleniu jedynie w obrębie czystej 

świadomości, lecz sięga się do autentycznego i całościowego doświadczenia człowieka, które „wprowadza 

nas w cały konkret istnienia człowieka, tj. w rzeczywistość podmiotu świadomego” (Wojtyła, 1994, s. 436), 

można właśnie ujmować problem podmiotowości bardziej kompleksowo niż dotychczas. Według niego 

możliwe jest bowiem, i wręcz wskazane, łączenie dwóch ujęć człowieka: zarówno realistycznego (człowiek 

– byt, obiektywnie istniejący), jak i subiektywistycznego, które wywodząc się z analiz fenomenologicznych 

opartych na założeniu czystej świadomości, wskazuje na ten istotny wymiar podmiotowości człowieka, 

który wynika z działania świadomości. 

Jak najkrócej sformułować definicję podmiotowości? Warto tutaj przytoczyć słowa autora: 

„Podmiotowość jest wiec poniekąd synonimem „tego, co nieredukowalne” w człowieku” (Wojtyła 1994,  

s. 438). Nieco wcześniej zaś w tym samym tekście autor napomyka: „to, co nieredukowalne w człowieku – 

to, co pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co stanowi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie” 

(tamże, s. 436). Warto rozszerzyć tę krótką odpowiedź na pytanie, czym jest owa nieredukowalność. Otóż 

odpowiadając w pewnym sensie na to pytanie autor zwraca uwagę na dwie tradycje w myśli filozoficznej. 

Jedna z nich, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ujmuje człowieka jako przedmiot, jako element świata, 

redukowalny do niego (do świata). Ten typ rozumienia człowieka określa Wojtyła mianem 

„kosmologicznego” (tamże, s. 437), a tradycję tą wiąże z arystotelesowską definicją, której 

odpowiednikiem w języku łacińskim jest sformułowanie „homo est animal rationale”, a która stała się 

ważnym elementem antropologii. „Potrzeba redukcji” (tamże, s. 437), uproszczenia złożonej 

rzeczywistości, tworzenia kategorii, stanowi ważny element poznawania. Z drugiej strony dążenie do 

zrozumienia człowieka jako elementu świata, choć ważne, to jednak nie jest jedynym i wystarczającym 

spojrzeniem. Dopełnia je „typ personalistyczny zrozumienia człowieka” (tamże, s. 440), który wyraża 

pragnienie poznania człowieka już nie w odniesieniu do czegoś poza nim samym, czyli do świata, ale 

właśnie świadczy o konieczności pojmowania go także „w samym sobie” (tamże, s. 440), jeśli się chce go 

dogłębniej zrozumieć. To drugie spojrzenie skupia swą uwagę i orientuje się wokół przekonania  

„o pierwotnej oryginalności osoby ludzkiej, o jej – wobec tego – zasadniczej niesprowadzalności do 

„świata”, do przyrody” (tamże, s. 437). Taki pogląd na człowieka charakteryzuje się równie silną tradycją, 

jak „potrzeba redukcji” (tamże, s. 437) obecna w myśli Arystotelesa. Zresztą można postawić hipotezę, że 

autor wyróżnił te dwie tradycje raczej po to, aby ukazać ich wzajemne uzupełnianie się, a nie dlatego, że 

kontrastują w sposób nie dający się ze sobą uzgodnić. Otóż sam potwierdza, że „sama przedmiotowość 

koncepcji człowieka jako bytu domagała się po pierwsze – stwierdzenia, że człowiek stanowi odrębne 

suppositum (=podmiot istnienia i działania), po drugie afirmacji tego, że jest on osobą (persona)” (tamże,  

s. 438). A więc oba przeświadczenia (człowiek jako przedmiot i człowiek jako podmiot) łączą się ze sobą, 

choć każda z nich zwraca uwagę na inny aspekt rozumienia człowieka.  

Dlatego też można wysunąć przypuszczenie, że tekstu Wojtyły nie można tak łatwo określić 

mianem „nieco heretyckiego” w odniesieniu do tradycji tomistycznej, którą to tezę można znaleźć w 

literaturze (por. Tarnowski, 2011, s. 110). Warto przyjrzeć się, w jaki sposób odnosi się Wojtyła do 

„tradycyjnej nauki o osobie, której wyrazem stała się definicja Boecjusza: „rationalis naturae individua 
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substantia” (Wojtyła, 1994, s. 438). Można postawić hipotezę, że ograniczenia tej teorii polegają według 

Wojtyły na tym, że „raczej [definicja ta] wyrażała jednostkowość człowieka jako bytu substancjalnego, 

który posiada naturę rozumną, czyli duchową – niż całą specyfikę podmiotowości istotną dla człowieka 

jako osoby” (tamże, s. 438). Jednak w tej i dalszych uwagach, które można nazwać rozwinięciem 

tradycyjnego podejścia do problematyki osoby, obecne jest raczej nawoływanie do łączenia perspektyw 

i budowania na określonym fundamencie niż bezpowrotne odrzucenie tradycji. Zauważalne jest więc 

raczej pogłębienie i uzupełnienie spojrzenia, a nie zaprzeczenie. Jak stwierdza sam Wojtyła, definicja 

osoby sformułowana przez Boecjusza określiła tylko niejako „teren metafizyczny” (tamże, s. 438) dla 

podmiotowości osobowej człowieka. A więc posiada swoją znaczącą rolę dla zrozumienia człowieka. 

Warto jednak było to spojrzenie uzupełnić o nową perspektywę, właśnie interpretującą to, czym jest ów 

szczególny wymiar podmiotowości, charakterystyczny dla człowieka z tego względu, iż jest on osobą. 

Dlatego Wojtyła napisze: „chodzi bowiem nie tylko o metafizyczną obiektywizację człowieka jako 

podmiotu działającego, czyli sprawcę swoich czynów, ale chodzi o ukazanie osoby jako podmiotu 

przeżywającego swoje czyny, swoje doznania, a w tym wszystkim swoją podmiotowość” (tamże, s. 439). 

Warto zwrócić uwagę na to, że wprawdzie w tym zdaniu podkreśla się znaczenie kategorii „przeżycia” jako 

kluczowego elementu interpretacji podmiotowości osobowej, ale jednak na początku autor wspomina o 

„metafizycznej obiektywizacji człowieka”, która stanowi jakby warunek wstępny, tworzy podstawę, na 

której buduje się podmiotowość. Czyli choć opis: człowiek-byt nie wystarcza do zrozumienia całości 

działającego człowieka, to jednak nie twierdzi się tutaj, że jest to opis zupełnie nieprawdziwy. Dalej autor 

napisze, że aby uzupełnić obraz człowieka konieczne jest zatrzymanie się przy tym, co w nim 

nieredukowalne, tym, co jedyne i niepowtarzalne, „poprzez co on jest nie tylko „tym właśnie” 

człowiekiem – jednostką gatunku, ale przez co jest osobą – podmiotem” (tamże, s. 440); jednak zarazem 

podkreśli, że nie można stworzyć kompletnego obrazu człowieka pozostając tylko w obrębie „tego, co 

nieredukowalne” (tamże, s. 440), bo jak twierdzi autor „to oznaczałoby niezdolność wyjścia z czystego 

„ja” – trzeba poznawczo dopełniać jedno [redukcję, rozumienie człowieka w świecie], drugim 

[zatrzymanie się przy tym, co nieredukowalne w człowieku]” (tamże, s. 440). Czy któryś z tych elementów 

jest ważniejszy? Według autora z pewnych względów kiedy próbuje się zrozumieć człowieka należy kłaść 

szczególny nacisk właśnie na „to, co nieredukowalne”. Kończąc tę kwestię warto przytoczyć słowa autora, 

który podkreśla, iż poprzez uwzględnienie w koncepcji człowieka kategorii przeżycia „zabezpieczamy (…) 

autentyczną subiektywność człowieka, tzn. jego osobową podmiotowość, w realistycznej interpretacji jego 

bytu” (tamże, s. 439). Szczególnie te ostatnie słowa sugerują, że Wojtyła raczej próbuje spojrzeć na nowo 

na pewne zagadnienia dotyczące człowieka i bynajmniej nie usiłuje zerwać z tradycją, nie to jest jego 

celem. Owszem, jego rozważania stanowią pewne novum. Myśl Wojtyły stanowi jednak raczej twórczą 

kontynuację tradycji, pójście w głąb, pójście dalej, poszerzenie rozumienia człowieka, niż „herezję”, która 

z definicji stanowi odejście od prawdy, niejako pójście na bok. A oto jak opisuje swoje podejście sam 

Wojtyła: „Już dotychczasowe rozważania wskazują chyba dostatecznie na wysiłek ponownego odkrywania 

dynamicznej ludzkiej rzeczywistości jako rzeczywistości osoby i czynu, chociaż ujęcie tejże rzeczywistości 

w tradycyjnej antropologii filozoficznej jest na swój sposób doskonałe” (tamże, s. 243). 
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W tym artykule została już wspomniana kluczowa dla rozumienia podmiotowości kategoria 

przeżycia, która przywołuje nieodłącznie aspekt świadomości. Dlatego, aby zrozumieć człowieka, trzeba 

spojrzeć na niego nie tylko jako na byt, jednostkę gatunku, ale przede wszystkim jako „konkretne „ja”, 

jako przeżywający siebie podmiot” (tamże, s. 440). To ludzkie „ja” charakteryzują określone struktury, 

które w pewnym sensie go stanowią, są nim samym. Przyjrzenie się owym strukturom to właśnie 

«zatrzymanie się przy „tym, co nieredukowalne”» (tamże, s. 440), co oznacza nie tyle zerwanie z redukcją, 

ile uzupełnienie jej o nowy punkt widzenia: „L’irréductible oznacza bowiem także to wszystko, co w czło-

wieku niewidzialne, co całkowicie wewnętrzne, a przez co każdy człowiek jest jakby naocznym świadkiem 

siebie samego, swojego człowieczeństwa i swojej osoby” (tamże, s. 440-441). Do tych struktur 

stanowiących osobę, czy też należących do osoby należy samostanowienie, „w którym człowiek odnajduje 

swoje „ja” jako tego, który siebie posiada i sobie panuje, a w każdym razie może i powinien siebie posiadać 

i sobie panować. (…) W przeżyciu samo-posiadania i samo-panowania człowiek przeżywa to, że jest 

osobą i to, że jest podmiotem” (tamże, s. 441).  

Warto w tym momencie, po wyjaśnieniu czym jest to, co nieredukowalne, uzupełnić jeszcze te 

rozważania o chociażby krótkie napomknięcie o kwestii redukowalności, a mianowicie jak może być 

rozumiana oraz jakie jej znaczenie przyjmuje Wojtyła w swoim tekście. Człowiek nie jest zwierzęciem, nie 

jest wyłącznie materialny już w tradycyjnej nauce o osobie i nie jest do tego potrzebne podkreślanie 

podmiotowości. Nie jest więc tak, że dopiero odkrycie podmiotowości uwalnia nas od takiego 

redukcjonistycznego spojrzenia na człowieka, które uważa go wyłącznie za zwierzę. Można jednak 

wysunąć przypuszczenie, że redukcjonizm może mieć różne oblicza. Jedno z nich polegać może właśnie 

na naturalistycznej koncepcji człowieka, który uznaje go za zwierzę, nawet jeśli wyjątkowe, o wyjątkowej 

pozycji w przyrodzie. Można postawić hipotezę, iż koncepcja Wojtyły stanowi w pewnym stopniu krytykę 

innego rodzaju redukcjonizmu, takiego, który wprawdzie uznaje wyjątkową pozycję człowieka, i jego 

niesprowadzalność do zwierzęcia, ale któremu brakuje jeszcze uznania roli niepowtarzalności każdego 

człowieka, bycia przez niego podmiotem, uznania roli jego subiektywności. Co prawda pośrednio to 

ubogacenie spojrzenia na człowieka stanowi również krytykę naturalistycznej koncepcji natury ludzkiej, 

jednak można wysunąć przypuszczenie, że bezpośredni cel artykułów Wojtyły był zupełnie inny: jest to 

jakby głos w dyskusji wewnątrz tradycji, poszerzający spojrzenie i ubogacający ją, a nie polemika z 

materialistycznymi w gruncie rzeczy koncepcjami dostrzegającymi w człowieku jedynie ciało i psychikę. 

Choć oczywiście pośrednio jako głos w dyskusji „na zewnątrz”, również może okazać się owocny i wspie-

rający.  

W precyzyjnym przybliżeniu się krok po kroku do Wojtyły ujęcia podmiotowości warto wyjść 

podobnie jak autor od doświadczenia. Doświadczenie człowieka ma charakter zarówno podmiotowy, jak  

i przedmiotowy (tamże, s. 375-376). Uznanie obu tych aspektów umożliwia ujmowanie rzeczywistej 

podmiotowości człowieka, bez odrywania jakiegokolwiek elementu, czyli bez popadania w badanie 

„czystego podmiotu” (tamże, s. 377) oderwanego od realiów żywej osoby. Podmiotowość należy do istoty 

doświadczenia, ponieważ stanowi ono zawsze czyjąś własność – nie spotyka się samego, czystego 

doświadczenia, pozostaje ono zawsze czyjeś (tamże, s. 375). Doświadczenie człowieka – a więc kimś, kto 
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doświadcza, jest człowiek, człowiek-podmiot (tamże, s. 375). Jednocześnie jednak do istoty doświadczenia 

należy jego przedmiotowość, bowiem podmiot doświadcza jakiegoś przedmiotu, zawsze należy określić 

jakiś przedmiot konkretnego doświadczenia. Doświadczenie człowieka – a więc tym, kogo doświadcza 

podmiot, jest człowiek (tamże, s. 375). Wyjście od doświadczenia człowieka sprzyja całościowemu ujęciu 

poznawczemu zagadnienia podmiotowości. Określenie, że człowiek przedstawia się w doświadczeniu jako 

suppositum oznacza, że jest on „podmiotem własnego istnienia i działania” (tamże, s. 377). Kiedy 

odbieramy człowieka (siebie lub innego) przy pomocy władz poznawczych dostrzegamy bowiem jego 

istnienie i działanie i zarazem ujmujemy je jako takie, których podmiotem jest ów inny lub ja sam. Nie 

mogą one pozostawać poza jakimś konkretnym podmiotem. Pojęcie suppositum jest użytecznym 

określeniem podmiotowości „w znaczeniu metafizycznym” (podmiotowości metafizycznej) (tamże, s. 377-

378).  

Idąc dalej w poznawaniu koncepcji Wojtyły, można odkryć, że w jego ujęciu znaczenie działania 

człowieka dla podmiotowości jest dosyć złożone. Z jednej strony dzięki całościowo rozumianemu 

dynamizmowi człowieka można odkryć, że jest on podmiotem, a z drugiej można głębiej wniknąć w istotę 

podmiotowości osobowej, w całą strukturę wyznaczającą to, że człowiek jest właśnie indywidualnym, 

osobowym podmiotem (tamże, s. 379). Podmiotowość charakterystyczna dla człowieka, niejako go 

wyróżniająca, to właśnie podmiotowość osobowa, która jest odsłaniana przez konkretne ludzkie „ja” 

konstytuujące się na gruncie suppositum (tamże, s. 380). Z jednej strony w sposób zasadniczy 

podmiotowość człowieka utworzona jest jako suppositum humanum, czyli podmiotowość metafizyczna, ale  

z drugiej pozostaje ona cały czas w rozwoju i można powiedzieć, że zmierza do swojego pełnego 

urzeczywistnienia, do podmiotowości osobowej (tamże, s. 380). Cały dynamizm właściwy człowiekowi, 

czyli w skrócie operari, w którego skład wchodzą między innymi czyny ludzkie, ów dynamizm umożliwia 

stopniowe ujawnienie się osoby (tamże, s. 379). U korzenia podmiotowości osobowej znajduje się więc 

charakterystyczne wyłącznie dla człowieka suppositum humanum, ono samo stanowi jedynie i aż grunt dla 

rozwoju osoby. Podstawa podmiotowości tkwi więc w naturze człowieka. «Człowiek jest osobą  

„z natury”» (tamże, s. 380), jak to określa sam autor. Jednocześnie ludzkie „ja” konstytuuje się w toku 

rozwoju człowieka, a to kształtowanie siebie samego zachodzi poprzez czyny: świadome i wolne działania. 

Widać więc, w jaki sposób Karol Wojtyła podchodzi do eksploracji podmiotowości osobowej, właściwej 

człowiekowi: poprzez analizę czynu, jako tego poprzez co zasadniczo zachodzi rozwój osoby. Warto tutaj 

jeszcze zaznaczyć, że autor dostrzega także inne warstwy podmiotowości, związane z wymiarem 

somatycznym czy psychicznym (emotywnym) i uznaje za istotne zagadnienie to, „w jaki sposób człowiek-

osoba jest podmiotem poprzez swoje ciało i swoją psychikę” (tamże, s. 379). Jednak za kluczową dla 

wyjaśnienia podmiotowości osobowej uznaje analizę czynu - świadomej i wolnej formy ludzkiego 

działania, operari – który różni się od tego, co się w człowieku tylko „dzieje” (tamże, s. 379). 

Idąc dalej autor tłumaczy, że dla zrozumienia czynu, stanowiącego działanie świadome, potrzebne 

jest wprowadzenie pojęcia świadomości, która odbija w sobie bytowanie (esse) i działanie (operari) własnego 

„ja”, czyli osobę i czyn (tamże, s. 381). Jednocześnie zaś podstawą świadomości jest suppositum humanum, 

nie istnieje ona niezależnie (tamże, s. 381). Nie można też jej (ani nawet samoświadomości) sprowadzić 
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całkowicie do ludzkiego „ja”. Świadomość zarazem odgrywa kluczową rolę w wyjaśnieniu podmiotowości 

osobowej (tamże, s. 382). Otóż to właśnie ona odzwierciedlając owoce wysiłku poznawczego człowieka, 

dodaje im „wymiaru subiektywnego” (tamże, s. 382), charakterystycznego dla człowieka, z tego względu, 

że jest on podmiotem. Pewna propozycja odczytania Wojtyły w tym miejscu ukazuje, iż świadomość 

przenosi do wewnętrznego świata człowieka owe rezultaty poznania, i tym samym umożliwia powstawanie 

przeżyć o treściach określonych przez te owoce poznania (por. tamże, s. 382). Przy analizie roli 

świadomości autor przygląda się bliżej podmiotowości osobowej człowieka. Otóż składają się na nią dwa 

wymiary: bycie podmiotem (suppositum) i „przeżywanie siebie jako podmiot” (tamże, s. 382), z tymże to 

właśnie do kształtowania się owego drugiego wymiaru potrzebna jest świadomość, która pośredniczy  

w konstytuowaniu się ludzkiego „ja” w suppositum humanum (tamże, s. 382). Autor zwraca tutaj uwagę na 

modyfikację znaczenia pojęcia „podmiotowość”, zachodzącą wraz ze zrozumieniem roli świadomości. 

Otóż w zakres tego określenia wchodzi odtąd także wewnętrzność, w-sobność działania i bytowania 

człowieka (tamże, s. 383). Wprawdzie zawierają się one właściwie już w pojęciu suppositum humanum, jednak 

nie są wydobyte w wystarczającym stopniu, aby pełniej dostrzec w suppositum konkretne i niepowtarzalne 

„ja”, osobę. Dla zrozumienia podmiotowości osobowej pomocne okazuje się spojrzenie na człowieka pod 

kątem świadomości i przeżycia.  

Kolejnym krokiem na drodze do zrozumienia istoty podmiotowości człowieka jest analiza 

sprawczości osoby, która ujawnia człowieka jako podmiot osobowy. Jak to się dzieje? Najpierw warto 

zauważyć, iż żaden czyn nie dokonuje się samorzutnie, lecz w przypadku każdego można wskazać jego 

sprawcę. Jak stwierdza Wojtyła (tamże, s. 384), to konkretne „ja” wykonuje czyny, dzięki czemu możemy 

mówić właśnie o sprawczości, zawierającej w sobie zarazem element świadomości (czyn jest bowiem 

działaniem świadomym), jak i element wolności. Jak podkreśla Wojtyła, związek między osobą a czynem 

trudno jednak precyzyjnie opisać posługując się wyłącznie terminem „sprawczość” (tamże, s. 384): dzieje 

się tak dlatego, że pojęcie to rozumieć można jako świadczące jedynie o tym, że podmiot wprowadza 

jakieś zmiany w swoim otoczeniu. Tymczasem jeszcze ważniejszy jest taki wymiar czynu, który łączy ów 

czyn z dokonującym go podmiotem, stanowi wpływ podmiotu na siebie samego. Do opisu tej 

wewnętrznej rzeczywistości człowieka, tego stanowienia o samym sobie poprzez czyny, potrzebne jest 

pojęcie samostanowienia, które oznacza właśnie ów drugi, głębszy wymiar sprawczości osoby i zarazem 

ujawnia podmiotowość człowieka (tamże, s. 385). To ostatnie zachodzi dzięki temu, że poprzez 

samostanowienie wychodzi na jaw transcendentny wymiar świadomego i wolnego działania człowieka; 

transcendentny, dlatego że czyn ludzki ma charakter autoteleologiczny w zakresie skierowania ku prawdzie 

i dobru (bezinteresownym) (tamże, s. 385). Dojść można w ten sposób do definicji ludzkiego „ja”. 

Stanowi go ukształtowane i kształtujące się przez akty samostanowienia suppositum humanum (tamże,  

s. 386). W aktach tych odsłania się struktura właściwa człowiekowi: profil samo-posiadania i samo-

panowania (tamże, s. 386). Dlatego o „ja” można również powiedzieć, że stanowi go określone suppositum 

humanum, które jest tożsame z samo-posiadaniem i samo-panowaniem w momencie, gdy ów podmiot jest 

dany sobie samemu w przeżyciu czynu (por. s. 386). Podmiotowość osobowa to również podmiotowość 
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przeżycia, a nie tylko podmiotowość bytu (tamże, s. 386). Gdy człowiek uświadamia sobie, że sam siebie 

posiada i sam sobie panuje, wiąże się z tym przeżycie siebie jako podmiotu osobowego (tamże, s. 387).  

Dochodzimy tutaj do problemu, który zdaniem autora jest najbardziej podstawowy dla refleksji 

nad podmiotowością osobową człowieka: o ile spełnienie czynu jest jednocześnie spełnieniem osoby? 

(tamże, s. 388). W każdym czynie struktura samo-posiadania i samo-panowania na nowo urzeczywistnia 

się, a w tym procesie tworzy się prawdziwie określone ludzkie „ja”, które jest osobą. Widzimy więc ścisły 

związek między konstytuowaniem się osoby a czynem. Autor zwraca uwagę na dążność do spełniania 

siebie, która stanowi podstawę dokonywania czynów, a która świadczy równocześnie o niepełności 

ludzkiego „ja” i o autoteleologii, która jest skutkiem przeżywania tej niepełności, a wyraża się w tym, że 

celem bytu jest samospełnienie (tamże, s. 388). Ukazuje to strukturę podmiotowości osobowej człowieka 

jako otwartą, niedomkniętą (tamże, s. 388). Zwrot ku sobie samemu zachodzący dzięki świadomości  

i samostanowieniu, nie zamyka człowieka na sobie samym, lecz stanowi źródło otwarcia podmiotu na 

rzeczywistość. Pomiędzy spełnianiem siebie a transcendencją zachodzi w człowieku ścisła zależność 

(tamże, s. 388). Jak powtarza dwukrotnie sam autor, „transcendencja jest jakby drugim imieniem osoby” 

(tamże, s. 388). Równocześnie transcendencja to ukazywanie się duchowości człowieka (tamże, s. 389).  

Z ważnym momentem transcendencji, jaki ukazuje się, kiedy to człowiek osądza własne czyny w swoim 

sumieniu i przejawia tym samym swoją osobową strukturę, a więc z tym momentem łączy się „ów profil 

spełnienia” (tamże, s. 389), należący do podmiotowości osobowej człowieka, „którą przeżywamy jako 

własne „ja” w swoich czynach, a która jawi się nam w sobie właściwej głębi w przeżyciu wartości moralnej 

– dobra lub zła, które to przeżycie pozostaje w doświadczalnym związku z momentem sumienia  

w czynach ludzkich” (tamże, s. 389). W sumieniu dochodzi do urzeczywistnienia transcendencji osoby  

w czynie (tamże, s. 389), ponieważ to właśnie w nim dochodzi do przyporządkowania w czynie dobra do 

prawdy, a działanie zaczyna się wówczas chceniem oraz wyborem prawdziwego dobra (tamże, s. 389). 

Dzięki temu można powiedzieć, że sumienie ujawnia w podmiocie „transcendencję prawdy i wolności” 

(tamże, s. 389), która gdy zachodzi, pokazuje, że człowiek przekroczył siebie „w kierunku dobra 

prawdziwego” (tamże, s. 389). Tylko dzięki temu przerastaniu siebie samego w opisanym kierunku, 

podmiot osobowy może być sobą (tamże, s. 390). Zrozumienie osoby wymaga właśnie uwzględnienia 

transcendencji, która znajduje się niejako w aktach poznawczych i wolitywnych przez to, że odnoszą się 

one do prawdy i prawdziwego dobra (tamże, s. 390). Rozpatrzenie roli sumienia jest potrzebne do tego, 

aby wykazać zależność między transcendencją a spełnieniem (tamże, s. 390). Dokonując jakiegoś czynu, 

„spełniam w nim siebie” (tamże, s. 390), o ile oczywiście czyn ten określiło jako prawdziwie dobry prawe 

sumienie (tamże, s. 390). Oznacza to, że dzięki spełnianiu takich czynów człowiek staje się dobry i jest 

dobry (tamże, s. 390). „Wartość moralna sięga w całą głębię ontycznej struktury suppositum humanum” 

(tamże, s. 390). Autor (tamże, s. 390) zwraca jeszcze uwagę na dwa znaczenia spełnienia: metafizyczne 

(jestem lub staję się dobry jako człowiek) oraz doświadczalne, w świadomości, które otrzymujemy w 

przeżyciu wartości moralnej dobra. Analogiczne rozumowanie autor przedstawia dla zła, antywartości, 

której wybór z definicji oznacza nie-spełnienie siebie. „Spełniam siebie nie przez to, że spełniam czyn, ale 

przez to, że staję się dobry, czy ten czyn jest moralnie dobry. Spełnienie osoby pozostaje (…) w związku  
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z (…) transcendentnym wymiarem czynu zobiektywizowanym w sumieniu” (tamże, s. 390). Warto dodać, 

że samospełnienie stanowi osobną strukturę osoby, aktualizującą się wtedy, kiedy człowiek spełnia dobry 

czyn (tamże, s. 390). Poprzez wymiar transcendentny swoich czynów człowiek spełnia siebie. Spełnienie 

stanowi rzeczywistość podmiotową (tamże, s. 391). Na tworzenie się ludzkiego „ja”, w całej okazałości 

podmiotu osobowego, ma ogromny wpływ transcendencja prawdy i dobra (tamże, s. 391). 

 

3. Porównanie niektórych psychologicznych koncepcji podmiotowości z jej ujęciem 

u Karola Wojtyły 

 

Tak jak zostało wspomniane na początku tego artykułu porównywanie koncepcji należących do 

różnych dyscyplin naukowych stanowić może trudne zadanie. Pomimo używania jednego konstruktu 

(„podmiotowość”) w jego opisie różni teoretycy posługują się odmiennymi pojęciami, co utrudnia analizę  

i wskazanie kryteriów porównania. W przedstawieniu różnic i podobieństw pomiędzy niektórymi 

koncepcjami psychologicznymi, a propozycją filozoficzną, zostanie wykorzystana więc następująca 

metoda: zostaną wskazane zakresy tematyczne, w obrębie których lepiej można dostrzec specyfikę 

poszczególnych ujęć. Najpierw zostanie poruszona kwestia genezy podmiotowości w człowieku, następnie 

jej istota, zostaną zaprezentowane przypuszczenia związane z tym, w jakich zakresach koncepcja 

filozoficzna Karola Wojtyły wraz z niektórymi koncepcjami podmiotowości w psychologii stanowią 

łącznie kompleksowe rozumienie tego pojęcia, a w jakich zakresach wzajemnie się wykluczają. 

Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych zagadnień, a więc sposób powstawania i rozwoju 

podmiotowości, to na początku warto podkreślić jego znaczenie dla samej psychologii. Otóż jak zauważa 

Leder (2006, s. 165), zmierzenie się z dylematem: «w jaki sposób „To” staje się „Ja”» wręcz „ufundowało” 

tę dziedzinę wiedzy. Można postawić hipotezę, że ów dylemat to właśnie zagadnienie powstawania 

podmiotowości. Leder wymienia kilka perspektyw, z pozycji których ów dylemat rozwiązywano,  

a wspólnym mianownikiem tych rozstrzygnięć okazało się rozwiązanie polegające na tym, by przyjąć, że 

«tam, gdzie jest „To” musi być „Ja”» (tamże, s. 165). Sądzę, że pewna interpretacja takiego rozwiązania jest 

stosunkowo spójna z elementami antropologii Karola Wojtyły w zakresie refleksji nad podmiotowością. 

Wyróżnia on bowiem dwa wymiary podmiotowości osobowej człowieka: „być podmiotem (suppositum)  

i przeżywać siebie jako podmiot” (Wojtyła, 1994, s. 382). «(…) w tym drugim dopiero wymiarze dotykamy 

właściwej rzeczywistości ludzkiego „ja”» (tamże, s. 382). Mielibyśmy więc: „To” – odpowiednik podmiotu 

- suppositum, oraz „Ja” – odpowiednik przeżywania siebie jako podmiotu zachodzącego dzięki działaniu 

świadomości. Pod tym względem analiza Karola Wojtyły wydaje się zawierać analizę psychologiczną, 

właśnie ze względu na podkreślanie roli świadomości i przeżycia w refleksji nad podmiotowością. Autor 

odniósł się zresztą do uwag stwierdzających, że poprzez analizę człowieka od strony wymienionych 

konstruktów (świadomość, przeżycie), wchodzi się już na teren należący do psychologii, a traci się kontakt 

z podmiotowością metafizyczną (tamże, s. 383). Można odczytać Karola Wojtyłę w taki sposób, iż taki 

zarzut jest jego zdaniem niesłuszny. To właśnie uważne studium człowieka włączające aspekt 

świadomości sprzyja zrozumieniu podmiotu metafizycznego, suppositum humanum, «jako konkretnego  
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i niepowtarzalnego „ja”, czyli osoby» (tamże, s. 383). Oba rodzaje analiz uzupełniają się, i nie jest wyjściem 

poza antropologię uwzględnianie pełniejszego spektrum zagadnień. Natomiast niewątpliwie warto 

zauważyć, że decyzja o pójściu w stronę analizy podmiotowości od strony obydwu wymiarów (szczególnie 

zaś analiza od strony świadomości i przeżycia) zbliża do siebie zapewne koncepcję Wojtyły i niektóre 

elementy koncepcji psychologicznych. Te ostatnie nie są wprawdzie wyposażone w wyrażony wprost 

fundament antropologiczny, jednak zawierają już na poziomie przesłanek pewne intuicje zbliżone w swym 

znaczeniu do studium antropologicznego – na przykład zachodzące na pewnym poziomie utożsamianie 

„to” z „ja” można traktować jako wyraz właśnie przeświadczenia o zakotwiczeniu ludzkiego „ja” 

psychologicznego w jego strukturze bytowej, ontologicznej. Pozostaje otwartą kwestia słuszności takiej 

interpretacji. Dostrzegalna jest pewna jej wada, mianowicie polegająca na tym, iż zbytnio uznaje suppositum 

humanum jako „coś” („to”), zamiast „kogoś”. Gdyby zastąpić formułę Ledera zdaniem «tam, gdzie jest 

„ktoś”, musi być „ja”», można wysunąć przypuszczenie, że byłaby bliższa rozwiązaniu Wojtyły, o ile 

powyższa propozycja odczytania stanowi poprawne rozumienie koncepcji tego ostatniego autora. 

Pozostaje pewnym problemem na ile koncepcje psychologiczne można traktować jako spójne 

między sobą pod omawianym względem. Można postawić hipotezę, że niektórzy teoretycy i jednocześnie 

badacze zagadnienia podmiotowości, formułują nieco inne założenia niż to wymienione w sformułowaniu 

«tam, gdzie jest „To” musi być „Ja”». To ostatnie sformułowanie jest bowiem w poniższym artykule 

rozumiane w ten sposób, że podmiotowość w pewnym sensie wynika z naturalnego wyposażenia 

człowieka. Oczywiście potem podlega rozwojowi, jednak ważne jest owo pierwotne zakorzenienie  

w strukturze bytowej człowieka. Jarymowicz natomiast stwierdza w swojej książce poświęconej 

podmiotowości, iż „z psychologicznego punktu widzenia podmiotowość nie jest człowiekowi dana, lecz 

kształtuje się za sprawą (1) uniwersalnych, naturalnych procesów rozwojowych oraz (2) specyficznych, 

własnych, celowych aktywności podmiotu (…)” (2008, s. 11-12). Sformułowanie „podmiotowość nie jest 

człowiekowi dana” rozumieć można jako między innymi zaprzeczające temu odniesieniu podmiotowości 

do naturalnego, bytowego wyposażenia człowieka. Być może taka interpretacja jest zbyt daleko idąca, 

jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że podkreślanie stopniowego rozwoju podmiotowości, jakie było 

prawdopodobnie pierwszym zamiarem Autorki, odbyło się w tym zdaniu kosztem odebrania istotnej roli 

pierwszemu wymiarowi podmiotowości, związanemu ze strukturą ludzkiego bytu. Ta ostatnia intuicja,  

o charakterze antropologicznym, obecna jest w niektórych innych propozycjach psychologicznych, 

przynajmniej o ile w poniższym artykule zostały należycie zrozumiane przytoczone już słowa Ledera  

o rozstrzygnięciu ważnego dylematu w psychologii. 

Być może warto jeszcze porównać te słowa Jarymowicz ze sformułowaniem Wojtyły: 

„Dynamiczna struktura samostanowienia mówi człowiekowi za każdym razem o tym, że jest sobie 

samemu dany i zadany równocześnie” (Wojtyła, 1994, s. 441). W stwierdzeniach obydwu autorów zawarta 

jest cenna intuicja o tym, że podmiotowość nie jest czymś gotowym, co człowiek po prostu otrzymuje lub 

dziedziczy, lecz jest związana z jego rozwojem i osobistą aktywnością. Karol Wojtyła wyraża to 

sformułowaniem wyrażającym myśl, iż człowiek jest sobie samemu zadany, natomiast Jarymowicz mówi  

o kształtowaniu się podmiotowości, a więc o procesach odpowiadających za jej rozwój, w których 
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niebagatelną rolę odgrywa właśnie jednostka. Można jednak wysunąć przypuszczenie, iż wymieniona 

koncepcja psychologiczna różni się pod pewnym względem od ujęcia Karola Wojtyły. Mianowicie warto 

zwrócić uwagę na to, że dla tego ostatniego człowiek jako podmiot jest sobie samemu nie tylko zadany, ale 

także dany, oba te „zjawiska” zachodzą równocześnie. Mimo że wydawałoby się, iż się wykluczają, to 

jednak na pewnym poziomie doskonale się uzupełniają tworząc razem całość dobrze opisującą złożoność 

rzeczywistości podmiotu osobowego. Tymczasem Jarymowicz nadmienia, iż podmiotowość człowiekowi 

nie jest dana. Wprawdzie słowa te występują w innym kontekście, jednak można mniemać, że być może 

brakuje w tej koncepcji drugiego skrzydła, równoważącego ów rozwój i wyjaśniającego sposób 

powstawania, początki podmiotowości. Na tym poziomie ciekawa skądinąd propozycja Jarymowicz wikła 

się w trudności. Inaczej wydaje się przedstawiać kwestię genezy podmiotowości koncepcja Karola Wojtyły, 

w której jest ona [podmiotowość] zarazem dana, a jednocześnie podlega rozwojowi.  

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną, jeszcze ważniejszą konsekwencję użycia 

poszczególnych słów: jeśli coś jest dane i zadane to wszystko to dokonuje się za sprawą Kogoś, kogoś 

innego niż sam człowiek-podmiot. Można domniemywać, że mimo że w tych tekstach Wojtyły nie pada 

słowo „Bóg”, to jednak fakt stworzenia człowieka przez Boga tkwi w założeniach tej koncepcji 

podmiotowości. Tak więc dostrzegalne jest znaczne przesunięcie w rozumieniu człowieka pomiędzy 

rozważaną koncepcją psychologiczną, w której używa się sformułowania „podmiotowość (…) kształtuje 

się”, odwołującego się do abstrakcyjnych procesów, a koncepcją Wojtyły, w której na poziomie przesłanek 

obecne jest odwołanie do źródła podmiotowości człowieka. Jest to odniesienie zawarte prawie implicite,  

i nie narzucające się, jednak nieubłaganie obecne, które wydaje się wskazywać na bardzo istotną różnicę 

między rozważanymi koncepcją psychologiczną a propozycją filozoficzną. Zarazem można sądzić, że 

umiejscowienie ludzkiej podmiotowości w szerszym kontekście, gdzie znane jest jej ostateczne źródło, 

stanowi istotną wartość filozoficznej koncepcji Karola Wojtyły. Można przypuszczać, że przewyższa ono 

znaczeniem wkład pozostałych autorów. Jednocześnie do zrozumienia fenomenu ludzkiej podmiotowości 

wydaje się być potrzebne zarówno spojrzenie umiejscawiające ją w rzeczywistości i przyznające właściwe 

miejsce jej źródłu - Bogu, jak i analiza jej od strony psychologicznej. 

Przykładem zbliżonego w obu dziedzinach wiedzy ujmowania kwestii znajdującej się w obrębie 

zagadnienia ludzkiej podmiotowości, jest sprawa odniesienia do własnego „ja” jako przedmiotu. W obu 

dziedzinach wiedzy (tj. w filozofii i w psychologii) bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu podmiotowości 

pełni świadomość i samoświadomość, czyli doniosłą rolę odgrywa refleksyjne zwrócenie uwagi na samego 

siebie, m.in. własne działania. Z perspektywy filozoficznej Wojtyła (1994, s. 154) porusza kwestię 

odnoszenia się do siebie następująco: „osobie jako podmiotowi, (jako temu, kto panuje i posiada) dana jest 

osoba jako przedmiot, (jako ten, komu ona panuje i ten, kogo posiada)”. W ujęciu psychologicznym Kofty 

(2006, s. 167) „człowiek ma pewną szczególną, wyróżniającą go zdolność poznawczą: do percepcji siebie 

jako obiektu (autorefleksji, samoopisu, przypisywania sobie różnych atrybutów psychologicznych  

i społecznych)”.  

Zaznaczona powyżej kwestia odnoszenia się do siebie samego stanowi przykład przystawania 

koncepcji psychologicznej do teorii filozoficznej, przynajmniej w pewnym zakresie. Dużo bardziej złożona 
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wydaje się pod względem wzajemnego uzupełniania się obu dziedzin sprawa uznawania przez niektórych 

badaczy psychologów zasady „operari sequitur esse”, która stanowi ważny element Wojtyły koncepcji 

podmiotowości, o ile należycie to zagadnienie zostało ujęte w tym artykule. Wprawdzie zasada ta 

wyprowadzona jest z antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, a nie z psychologii, jednak można 

próbować sprawdzić, czy w założeniach badacze z dziedziny psychologii ją wprowadzają, czy posługują się 

nią (nawet nie wyrażając tego explicite) czy też jej zaprzeczają. Zasada „operari sequitur esse” wyraża 

„zależność przyczynową działania od istnienia” (Wojtyła, 1994, s. 378) (operari wynika z esse) oraz 

„zależność gnozeologiczną” (tamże, s. 378-379) istnienia od działania (droga do poznania esse wiedzie 

poprzez operari). W innym miejscu Wojtyła (tamże, s. 305) wyprowadza z zasady „operari sequitur esse” 

wniosek, iż „osoba i jej wartość jest wcześniejsza od wartości czynu i w stosunku do niej podstawowa”, 

choć autor zaznacza, że „równocześnie osoba ujawnia się poprzez czyny” (tamże, s. 305). Podmiotowość 

człowieka ujmowana w aspektach metafizycznym i osobowym wiąże się więc z określonym sposobem 

patrzenia na stosunek między istnieniem i działaniem. Zestawmy takie ujęcie z koncepcją Kofty (2006,  

s. 169), który stwierdza: „(…) stajemy się podmiotami przede wszystkim dzięki temu, że (…) człowiek jest 

zdolny nie tylko do doświadczania wrażeń, spostrzeżeń i emocji, ale i do poznawczego reprezentowania 

siebie jako całościowego bytu psychologicznego (…) Innymi słowy, podmiotowość człowieka może 

wynikać z faktu, że człowiek konstruuje poznawczo siebie samego jako osobę, zdolną do inicjowania 

działań i dokonywania zmian”. Nieco wcześniej w tym samym tekście Kofta uznaje niebagatelną rolę 

podmiotowości: «Podmiotowość człowieka to (…) fundamentalna właściwość naszego funkcjonowania 

psychologicznego: (…) człowiek nie jest po prostu „rzeczą”, ale całościowym bytem doświadczającym  

i świadomym własnego istnienia, wywierającym rzeczywisty wpływ na swoje zachowania, bieg zdarzeń  

i innych ludzi» (tamże, s. 167). Ze zdań tych można wywnioskować, że istotnie w psychologii również 

uznaje się człowieka za pewien „całościowy byt”. W dalszym ciągu analizy zakładam, iż tak rzeczywiście 

jest: Kofta nie ogranicza swojej koncepcji podmiotowości jedynie do podmiotowości przeżycia albo też 

podmiotowości psychicznej, lecz podchodzi do zagadnienia całościowo. 

Jednocześnie warto zauważyć, że niemal cała uwaga skupiona jest w wymienionych fragmentach 

tekstu Kofty na sferze działania człowieka, konkretnie na sferze działania intelektualnego. Można bowiem 

wysunąć przypuszczenie, że kwestia reprezentowania siebie samego, tworzenia poznawczych konstrukcji 

psychiki, to już sfera działania człowieka, a więc operari. Podmiotowość ma wynikać według Kofty właśnie 

ze sfery operari. Jeśli zaś Kofta wiąże podmiotowość z byciem przez człowieka całościowym bytem, to 

rozumiem jego sposób rozumowania jako uznający w pewnym sensie pierwszeństwo operari przed esse, 

zależność przyczynową istnienia od działania. Byłoby to odwrócenie kolejności uznawanej przez Wojtyłę, 

który potwierdza słuszność zasady operari sequitur esse, a więc stwierdza zależność przyczynową działania od 

istnienia. Co prawda Wojtyła mówi także o zależności gnozeologicznej, zachodzącej w odwrotnym 

kierunku, jednak istotne jest u niego ujmowanie obu zależności równocześnie. Którą z tych zależności 

uwzględnia w swojej koncepcji Kofta? Można postawić hipotezę, że uwzględnia jedynie zależność 

przyczynową, jednak w inny sposób, niż czyni to Wojtyła. Do opisu tej zależności Kofta używa bowiem 

terminu „wynikanie”, który Wojtyła rezerwuje dla zależności o charakterze przyczynowym. Porównanie 
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tych dwóch koncepcji pod omawianym względem doprowadza więc do szczególnie trudnego momentu. 

Według mnie Kofta próbuje mimo wszystko nie definiować podmiotowości wyłącznie poprzez pryzmat 

przeżycia lub aktywności intelektualnej, lecz myśli o człowieku jako rzeczywiście całościowym bycie, 

a więc obdarzonym istnieniem, którego człowiek jest świadomym, którego doświadcza oraz bycie 

działającym, pełniącym czyny. Jeśli podmiotowość u Kofty sięga do głębi bytu człowieka, oznaczałoby to 

więc, że próbuje wywieść istnienie z działania. Stawiałoby to założenia koncepcji Kofty (pod względem 

ontologicznym) daleko od metafizycznych założeń koncepcji Wojtyły. Niewykluczone, że refleksje Kofty 

odzwierciedlają na poziomie założeń to, co Wojtyła określił jako konstytuowanie bytu w świadomości. 

Oto jak pisze o tym Wojtyła (1994, s. 381): „Starając się zrozumieć właśnie poprzez czyn podmiotowość 

osoby, musimy równocześnie zdać sobie sprawę z tego, jakie szczególne znaczenie dla tejże 

podmiotowości ma świadomość. Trzeba przyznać, że aspekt ten nie był rozbudowywany w tradycji 

scholastycznej (…). Z kolei znów aspekt świadomości doczekał się od czasów Kartezjusza swego rodzaju 

absolutyzacji, która współcześnie weszła do fenomenologii poprzez Husserla. Nastawienie gnozeologiczne 

w filozofii wyparło nastawienie metafizyczne. Byt konstytuowany jest w świadomości i poniekąd poprzez 

świadomość, podczas gdy rzeczywistość osoby domaga się przywrócenia koncepcji bytu świadomego, tzn. 

nie ukonstytuowanego w świadomości i przez świadomość, ale wręcz przeciwnie – poniekąd 

konstytuującego świadomość. Podobnie też rzeczywistość czynu jako działania świadomego”.  

W koncepcji Wojtyły (pod względem założeń metafizycznych czerpiącej oczywiście także  

z wcześniejszych źródeł) sfera esse stanowi istotne źródło operari w porządku przyczynowym, co sprzyja 

jasności tej teorii i jednocześnie sprzyja ujawnieniu zakorzenienia podmiotowości w tym, że człowiek jest 

osobą. Różnicę, jaka dzieli obydwie koncepcje można by pokrótce opisać następująco: Kofta mówi o tym, 

że podmiotowość może wynikać z poznawczej reprezentacji człowieka jako osoby, natomiast można 

przypuszczać, że Wojtyła powiedziałby, że podmiotowość człowieka wynika z tego, że jest on [człowiek] 

osobą. Schematy koncepcji Wojtyły i Kofty w opracowaniu własnym są zaprezentowane poniżej: 

Rysunek 1. Przykładowa ilustracja graficzna zasady, którą uznaje Wojtyła: operari sequitur esse 

 

zależność przyczynowa: operari wynika z esse 

 

esse operari 

 

zależność gnozeologiczna: operari to droga do poznania esse 

 

„akt osobowego istnienia znajduje swe ścisłe konsekwencje w działaniu osoby (czyli w czynie.  

I dlatego też czyn jest ze swej strony podstawą ujawniania się osoby i jej zrozumienia” (Wojtyła, 

1994, s. 378) 
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Rysunek 2. Przykładowa ilustracja graficzna koncepcji Kofty wykonana z uwzględnieniem uwag Wojtyły 

na temat absolutyzacji świadomości w filozofii Kartezjusza i Husserla 

 

 

zależność przyczynowa 

esse operari 

 

«Podmiotowość człowieka to przecież nie tylko postulat etyczny, ale i fundamentalna właściwość 

naszego funkcjonowania psychologicznego: wszyscy chyba zgodzimy się, że człowiek nie jest po 

prostu „rzeczą”, ale całościowym bytem doświadczającym i świadomym własnego istnienia, 

wywierającym rzeczywisty wpływ na swoje zachowania, bieg zdarzeń i innych ludzi» (Kofta, 

2006, s. 167) 

 

„podmiotowość człowieka może wynikać z faktu, że człowiek konstruuje poznawczo siebie 

samego jako osobę, zdolną do inicjowania działań i dokonywania zmian” (Kofta, 2006, s. 169) 

 

 

Będąc przy porównaniu niektórych podejść psychologicznych i ujęcia filozoficznego chciałabym 

jeszcze odnieść się do szkicowego analogicznego porównania autorstwa Kofty (1989, s. 28-29). Zauważa 

on po pierwsze, iż o ile w filozofii zakres właściwości wchodzących w skład definicji podmiotu pozostaje 

bardzo szeroki, o tyle uwaga psychologów koncentruje się na „aktywności sprawczej”, „przyczynowości 

osobistej”. Odniesienie się do tej krótkiej wzmianki wymagałoby znacznie rozleglejszych studiów, niż te, 

które podjęłam w tym artykule, jednak w pewnej mierze już na podstawie dokonanych analiz można się 

zgodzić z taką uwagą, jeśli chodzi o porównanie z koncepcją Wojtyły. Warto ją jednak uzupełnić  

o następujący element: rozważane ujęcie filozoficzne jest nie tylko bardzo szerokie, lecz przede wszystkim 

kompleksowe. Ta ważna zaleta koncepcji oznacza, że podmiotowość ujmowana jest w całokształcie swych 

przejawów, przy uwzględnieniu związków zachodzących między nimi. W wywodzie Wojtyły uderza 

konsekwentne, logiczne pokazywanie, w jaki sposób możliwa jest analiza ludzkiego doświadczenia w taki 

sposób, by dotrzeć do tajników struktury konkretnego ludzkiego „ja”, w aspekcie związanym ze 

świadomością i przeżyciem, dalej sprawczością i związanym z nią samostanowieniem, wreszcie docierając 

aż kwestii spełnienia i transcendencji. Misterny układ wzajemnych powiązań między tymi elementami 

trudno oddać w zdaniu, mając do dyspozycji jedynie taki środek jak po prostu wymienianie i oddzielanie 

przecinkiem.  

Kolejną ogólną różnicą między koncepcjami psychologicznymi a filozoficznymi nakreśloną przez 

Koftę (tamże, s. 28) ma być podejście do kwestii gotowości podmiotowości, a więc naturalnego 

wyposażenia człowieka w pewne atrybuty z nią związane. Według Kofty taką tezę stawiają filozofowie, 

natomiast sprzeciwiają się jej psychologowie, choć w następnych słowach autor nieco zmiękcza swoje 

stanowisko stwierdzając, iż w psychologii główny wysiłek poznawczy skierowany jest w stronę poznania 
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różnorodności przejawów ludzkiej podmiotowości zamiast badania, jaki człowiek jest „w swojej istocie” 

(tamże, s. 28) Można do tego momentu zgodzić się z autorem, natomiast wyjaśnienie tej różnicy między 

dziedzinami już trochę nie przystaje do koncepcji Wojtyły, choć niewykluczone, że pasuje do innych 

filozoficznych koncepcji podmiotowości. Otóż według Kofty «odejście od – typowej dla filozofii – 

normatywnej (atrybutywnej) koncepcji podmiotowości wynika, jak się wydaje, stąd, że psychologia 

interesuje się człowiekiem konkretnym, poddanym określonym oddziaływaniom ze strony innych, żyjącym 

i rozwijającym się w danym kręgu kulturowym, nie zaś „człowiekiem abstrakcyjnym”, a więc jego istotą 

gatunkową» (tamże, s. 29). Uważny czytelnik zauważy, że takie stwierdzenie w odniesieniu do koncepcji 

Wojtyły nie jest do końca uprawnione. Wprawdzie istotnie autor ten zajmuje się człowiekiem w ogóle, 

jednak wiele wysiłku Wojtyła wkłada w to, by pozostać bardzo blisko doświadczenia człowieka, by 

właśnie zająć się konkretnym ludzkim „ja” zamiast pozostawać na poziomie suppositum. To właśnie 

podmiotowość osobowa, jak mi się wydaje, staje w centrum zainteresowań tego autora, a nie tylko 

podmiotowość metafizyczna, którą można by być może ująć jako zajmującą się „istotą gatunkową” 

człowieka, a nie człowiekiem. Słowa Kofty wydają mi się cenne o tyle, że pokazują, jaka koncepcja 

filozoficzna byłaby bliska psychologii, i odkrywam pewne zbieżności między punktem wyjścia ujęcia 

Wojtyły a koncepcjami psychologicznymi. Warto zauważyć, że koncepcja Wojtyły jedynie częściowo 

pozostaje atrybutywna, ponieważ zgodnie z nią, człowiek jest sobie „zadany” (Wojtyła, 1994, s. 441),  

a więc wcale nie jest tak, że może poprzestać na wyposażeniu naturalnym i nie rozwijać się, jeśli chciałby 

osiągnąć spełnienie; wręcz przeciwnie, dopiero poprzez akty samostanowienia tworzy siebie samego, 

przynajmniej jeśli jest poprawną próba odczytania myśli Wojtyły w poniższej pracy.  

Najistotniejsze wydają mi się jednak kwestie roli samostanowienia i samospełnienia, a w obrębie 

tych pojęć również transcendencji oraz to, czy można dostrzec analogię tych pojęć w koncepcjach 

psychologicznych. Rozpocznijmy od pierwszego z wymienionych pojęć. Otóż Wojtyła (tamże, s. 384-385) 

w swojej koncepcji podkreśla rolę samostanowienia i przestrzega przed ujmowaniem podmiotowości 

człowieka wyłącznie jako sprawczości; ta ostatnia występuje bowiem nawet w przypadku podmiotów 

innych niż człowiek. Natomiast według Wojtyły podmiotowość osobową, która dotyczy człowieka, 

charakteryzuje bardzo istotny wymiar sprawczości, czyli właśnie samostanowienie: stanowienie o sobie 

samym poprzez czyny. Oznacza to pewien powrót do osoby, pewne skierowanie czynu ku niej samej, 

odnoszenie na pierwszym miejscu właśnie do niej. Samostanowienie wskazuje na wymiar autoteleologii 

wiążący się z prawdą i dobrem w ich prawdziwym znaczeniu (tamże, s. 385). Stąd też w czynach ludzkich 

mamy do czynienia z transcendencją, „która jest poniekąd drugim imieniem osoby” (tamże, s. 385). 

Podmiotowość ukazuje się dzięki samostanowieniu, ponieważ „w samostanowieniu wyraża się 

transcendentny wymiar istotowo ludzkiego działania, który równocześnie zatrzymuje się na osobie jako na 

podmiocie, który nie może przejść poza nią, bo w niej przede wszystkim odnajduje swą rację bytu i sens” 

(tamże, s. 385). Podmiotowość nie tylko odsłania się, ale też „realnie konstytuuje” właśnie poprzez 

sprawczość-samostanowienie (tamże, s. 386). Ludzkie „ja” tworzy się bowiem na gruncie suppositum dzięki 

aktom samostanowienia, w każdym takim akcie urzeczywistnia się struktura samo-posiadania i samo-

panowania (tamże, s. 386).  
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Od samostanowienia różni się samospełnienie, choć oba te pojęcia oznaczają pewne struktury 

bytu osobowego. Nawiasem mówiąc choć Wojtyła mówi o strukturach, warto zwrócić uwagę na to, że 

opisuje on rzeczywistość nie statyczną, lecz wyjątkowo dynamiczną, w której nieustannie wraz ze 

spełnianymi czynami dochodzi do aktualizowania, urzeczywistniania ludzkiego „ja”. Warto to mieć na 

uwadze ilekroć czyta się słowo „struktura”. Powracając jednak do samospełnienia, czyli spełnienia siebie, 

warto najpierw przytoczyć, jaki problem dostrzega tutaj na pierwszym miejscu Wojtyła (tamże, s. 388): 

otóż zadaje on pytanie „o ile spełnienie czynu jest zarazem spełnieniem siebie?”. Na drodze złożonej  

i dogłębnej analizy, autor dociera do wniosku, że „spełniam siebie nie przez to, że spełniam czyn, ale 

przez to, że staję się dobry, gdy ten czyn jest moralnie dobry. Spełnienie osoby pozostaje – jak widać – w 

związku z transcendencją, z transcendentnym wymiarem czynu zobiektywizowanym w sumieniu” (tamże, 

s. 390). Nieco wcześniej w tym samym teście Wojtyła powie, iż „transcendencja stanowi ujawnianie się 

duchowości człowieka” (tamże, s. 389) oraz «aby „czynić dobrze, a unikać zła” (…) człowiek musi stale  

w tymże sumieniu niejako przekraczać siebie w kierunku dobra prawdziwego: jest to podstawowy kierunek 

owej transcendencji, która stanowi właściwość osoby ludzkiej proprium personae» (tamże, s. 389). Całość 

tych wypowiedzi daje pewien szkic obrazu tego, w jaki sposób postrzega podmiotowość osobową 

Wojtyła. Ta ostatnia to jakby przestrzeń, w której osoba skierowuje się ku sobie samej, przez co otwiera 

się na rzeczywistość, na transcendencję (por. tamże, s. 388). Poprzez akty samostanowienia osoba dąży do 

spełnienia siebie, a zachodzi to poprzez spełnianie czynów moralnie godziwych.  

Czy w psychologii można odnaleźć podobną konstrukcję samostanowienia, samospełnienia, czy 

uwzględnia się w jej ramach „transcendencję prawdy i wolności”, która jest ujawniana w podmiocie 

osobowym poprzez sumienie? Czy w ogóle warto podejmować trud szukania analogii do tych pojęć, skoro 

najwyraźniej rozważania Wojtyły lokują się w odmiennej metodologicznie płaszczyźnie wiedzy? Można 

wysunąć przypuszczenie, że paradoksalnie odpowiedź na to drugie pytanie brzmi twierdząco. Otóż warto 

na przykład przyjrzeć się, czy psychologia nie odpowiada przynajmniej częściowo na pytanie o to, czy 

człowiek spełnia siebie samego poprzez spełnianie każdego czynu (także moralnie złego), ponieważ 

przekładając to pytanie na język psychologiczny można je sformułować następująco: czy człowiek rozwija 

się i dojrzewa, jeśli postępuje niezgodnie z uniwersalnymi wartościami? Wprawdzie nie podejmę 

odpowiedzi na to pytanie w poniższym artykule, jednak warto uświadomić sobie, że jest możliwe zadanie 

analogicznych pytań badawczych w obu dziedzinach wiedzy. Warto też poszukać, jak w psychologii 

pojmuje się sprawczość człowieka: czy uwzględnia się osobny jej wymiar, jakim jest samostanowienie, czy 

też nie. Można bowiem postawić hipotezę, że nawet jeśli w psychologii nie podejmuje się tych zagadnień 

wprost, to pośrednio zawiera ona rozstrzygnięcia tych problemów, ukryte w założeniach. Dotarcie do nich 

pozostaje sprawą złożoną z tego względu, że psychologowie posługują się na ogół odmienną terminologią 

niż filozoficzna koncepcja Wojtyły, co utrudnia porównywanie ujęć. Co więcej, posługiwanie się nawet 

tym samym pojęciem może być mylące, ze względu na przyjmowanie odmiennego jego znaczenia. 

I tak jeśli chodzi o pojęcie samostanowienia, to Jarymowicz (2008, s. 10) przynajmniej raz 

wymienia to słowo w swojej analizie podmiotowości. Można przypuszczać, że oznacza ono tutaj zdolność 

człowieka do określania siebie, a więc przejawy podmiotowości w sferze emocjonalno-motywacyjnej (tu 
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m.in. kierowanie się własną wolą, dokonywanie wyborów) oraz sferze wykonawczej (tutaj m.in. zdolność 

do samokontroli i sprawstwa, sterowania sobą, kierowania własnym rozwojem) (sfery te wyróżnione przez 

Jarymowicz, 2008, s. 11). Warto postawić hipotezę, że zakres znaczeniowy samostanowienia u Jarymowicz 

przynajmniej częściowo pokrywa się z tym, jaki spotykamy u Wojtyły: elementem wspólnym byłoby 

zwrócenie uwagi na wywieranie wpływu na samego siebie poprzez własne działanie. Zwróćmy uwagę na 

to, że omawiane ujęcie filozoficzne wnika w charakter czynu ludzkiego i wyciąga wnioski na temat 

szczególnej własności ludzkiego działania, jakim jest zwrócenie ku samemu podmiotowi tego działania 

jako do celu, przez co człowiek stanowi o sobie i o własnej wartości. W rozważanym ujęciu 

psychologicznym najbliższe temu sformułowaniu byłoby „kierowanie własnym rozwojem”, o ile można 

by rozumieć to pojęcie w ten sposób, że poprzez podejmowanie różnorodnej aktywności człowiek nie 

tylko wprowadza zmiany w swoim otoczeniu, czy wywiera wpływ na innych, ale też określa to, kim się 

staje, własną tożsamość. Na tej podstawie szukałabym następującego punktu wspólnego obu teorii: otóż  

z obydwu koncepcji można by wyciągnąć analogiczny wniosek co do zasadniczej roli dynamizmu 

człowieka dla jego określania przez siebie samego. 

Daleką analogię dostrzec można z kolei również między filozoficznym terminem używanym przez 

Wojtyłę: „samospełnienie”, a psychologicznym pojęciem samokontroli. Wprawdzie wyczuwać można 

również pewną różnicę między nimi, ale warto rozpocząć od przedstawienia wspólnej płaszczyzny. Otóż 

jak już zostało to powiedziane, spełnienie u Wojtyły wiąże się ściśle z pozytywną wartością moralną 

dokonywanego czynu, ocenianą zgodnie z prawidłowo ukształtowanym sumieniem wybierającym 

prawdziwe dobro. Można wysunąć przypuszczenie, że działanie człowieka opisywane w ramach 

samospełnienia jest analogiczne do tego, jakie zachodzi w modelu samokontroli pod tym względem, że 

samokontrola wywoływana jest przez dostrzeżenie przez człowieka rozbieżności między zachowaniem  

a standardami (ja-powinnościowego i/lub ja-idealnego, wywodzącymi się przynajmniej w części 

przypadków z uniwersalnych wartości), co uruchamia dążenie do zredukowania tej rozbieżności (Kofta, 

1979 za: Jarymowicz, 2008, s. 72). Można postawić hipotezę, że dążenie do spełnienia tkwiące u podstawy 

ludzkiego działania mogłoby więc być opisywane na płaszczyźnie psychologicznej właśnie jako 

samokontrola. Trudność jaka pojawia się przy przeprowadzeniu takiej analogii pojawia się w momencie,  

w którym próbuje się uwzględnić transcendencję, która w koncepcji Wojtyły jest nieodłącznie związana ze 

spełnieniem. Z jednej strony za słusznością analogii przemawia to, że transcendencja bywa rozumiana  

u Wojtyły jako przekraczanie siebie w stronę prawdy i prawdziwego dobra, bez którego osoba nie jest 

sobą; a gdy zamienić słowa prawda i dobro na „uniwersalne, nadrzędne wartości”, to jest się już blisko 

psychologicznej koncepcji samokontroli, która umożliwia jednostce właściwe funkcjonowanie i oznacza 

stały wysiłek uzgadniania zachowania z posiadanymi standardami wypływającymi częstokroć właśnie  

z wartości. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy można jednak tak prosto zastąpić jedne słowa drugimi. 

Poza tym dość tajemniczo brzmią następujące słowa Wojtyły odnoszące się do zagadnienia transcendencji: 

«I dlatego nie uwydatniamy jeszcze osobowej właściwości człowieka, gdy analizujemy akty jego poznania, 

woli czy też świat wartości z nimi związany, jeżeli nie wydobywamy przy tym na jaw owej transcendencji, 

która tkwi w tychże aktach poprzez odniesienie do prawdy oraz do dobra jako „prawdziwego” (czy też 
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„godziwego”), tzn. chcianego i wybieranego na zasadzie prawdy» (Wojtyła, 1994, s. 390). Te słowa 

wskazują na to, że pełną analogię między podejściami psychologicznymi a koncepcją Wojtyły można by 

przeprowadzić jedynie wtedy, gdy wyraźnie odniesienie do transcendencji byłoby w tych pierwszych 

obecne. Tymczasem trudno ocenić, na ile spotykane w psychologicznym ujęciu pojęcie „uniwersalne 

wartości” odzwierciedla to, co ma na myśli Wojtyła, kiedy mówi o transcendencji. Stanowi to kwestię 

otwartą. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że nie wszystkie ideały osobiste, które stanowią warunek 

uruchomienia samokontroli, mają swe źródło w uniwersalnych wartościach (Jarymowicz, 2008, s. 72). To 

ostatnie stwierdzenie raczej wskazuje, że nie można przeprowadzić pełnej analogii między 

samospełnieniem a samokontrolą. 

Można przypuszczać, że nieco łatwiej natomiast zająć stanowisko w kwestii podobieństwa pod 

względem uwzględniania znaczenia innych ludzi w rozważaniach na temat podmiotowości człowieka, 

pomiędzy ujęciem Wojtyły a koncepcją psychologiczną z zakresu psychologii wychowawczej autorstwa 

Shugar (1989, s. 65-93). Jeśli chodzi o to pierwsze ujęcie, to w książce „Osoba i czyn” we fragmencie 

ostatniej, czwartej części, Wojtyła (1994, s. 301-311) przedstawia swoją propozycję ujmowania istotnego 

wymiaru korelacji osoby i czynu, wynikającego z tego, że człowiek bytuje i działa także wspólnie z innymi 

ludźmi. Otóż o ile jest poprawnym odczytanie koncepcji autora w poniższym artykule, właściwym 

pojęciem opisującym ten wymiar jest uczestnictwo. Stanowi ono właściwość osoby, dzięki której 

„człowiek działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania,  

a równocześnie – przez to właśnie – urzeczywistnia wartość personalistyczną własnego czynu” (tamże,  

s. 310, 309). Wartość osobowa czynu (wartość personalistyczna) tłumaczona jest z kolei jako 

aktualizowanie w czynie osoby przez nią samą, poprzez co wyraża się struktura samo-posiadania i samo-

panowania (tamże, s. 306). Warto przy tym podkreślić, że Wojtyła (tamże, s. 310) patrzy realistycznie na 

kwestię działania wspólnie z innymi ludźmi, a mianowicie zauważa, że niejednokrotnie przebiega ono  

w taki sposób, że dochodzi podczas niego do dużych ograniczeń samostanowienia osoby, tak że właściwie 

nie można już w pełnym tego słowa znaczeniu mówić o prawdziwych czynach osoby, lecz o nie-

kontrolowanym zachowaniu. Jednocześnie autor jest świadom tego, jak wspaniałym czynnikiem rozwoju 

osoby jest zdolność do takiego działania wspólnie z innymi, które zawiera wartość wynikającą ze 

wspólnoty, i jednocześnie spełnia warunki potrzebne do tego, by zachowana została personalistyczna 

wartość czynu i by osoba mogła przez to spełniać siebie (por. tamże, s. 309-311). Dlatego tak dużo uwagi 

poświęca właśnie uczestnictwu, jako zdolności czyniącej działanie wspólnie z innymi prawdziwie ludzkim, 

to znaczy adekwatnym do faktu, iż człowiek jest osobą (por. tamże, s. 310). Można postawić hipotezę, że 

taka perspektywa teoretyczna oznacza przywiązywanie dużej wagi do roli, jaką pełni autentyczne 

współdziałanie i współbytowanie z innymi ludźmi w kształtowaniu podmiotowości człowieka. 

Analogiczne spojrzenie dostrzegam w koncepcji autorstwa Shugar (1989, s. 65-93), która podąża 

częściowo za Szumanem, w którym to ujęciu rozważa się rozwój podmiotowości dziecka pod wpływem 

bycia przez nie członkiem diady rodzic-dziecko. Autorka pisze, iż „aktywność własna dziecka nabiera 

wymiarów podmiotowości i przyjmuje funkcję podmiotową w określonych warunkach, a mianowicie  

w interakcji z drugą osobą” (tamże, s. 65). Według Shugar (tamże, s. 70, 71) dzieje się tak dlatego, że 
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aktywność własna dopiero wówczas staje się podmiotowa, gdy uzyskuje dla podmiotu znaczenie, a dla 

dziecka wyjątkowo ważnym źródłem znaczenia pozostaje relacja między aktywnością innej osoby  

 aktywnością własną, powstająca w sytuacji dwupodmiotowej. Dopiero na podstawie interakcji  

i zrozumienia przez dziecko, w jaki sposób drugi człowiek odebrał jego zachowanie, dziecko może odkryć 

skuteczne metody porozumiewania się z innymi. Zauważmy, że istnieje pewna analogia między tym 

opisem rozwoju podmiotowości dziecka a sposobem formowania się podmiotowości w filozoficznym 

ujęciu Wojtyły, ponieważ oba te podejścia podkreślają rolę drugiej osoby w tych procesach. 

Istotne analogie pomiędzy podejściem filozoficznym a psychologicznym w pojmowaniu 

podmiotowości dotyczą znaczącej roli przeżycia i samoświadomości, pomimo tego, że poziomie 

ontologicznym psychologiczna koncepcja Kofty wydaje się różnić się znacząco od ujęcia Wojtyły (por. 

rozważania dotyczące zasady operari sequitur esse). Otóż Wojtyła (1994, s. 387) stwierdza, iż przeżycie siebie 

jako podmiotu osobowego przez człowieka zachodzi wówczas, gdy on sam uświadamia sobie to, „że sam 

siebie posiada i że sam sobie panuje”, stąd przeżycie to jest uwarunkowane przez samoświadomość 

pozostającą w związku z czynem, z samostanowieniem. Dlatego poprzez samoświadomość „konstytuuje 

się zarówno konkretne ludzkie „ja”, jak też odpowiadająca mu konkretna ludzka podmiotowość osobowa” 

(tamże, s. 387), ta ostatnia bowiem „to nie tylko podmiotowość bytu, ale także podmiotowość przeżycia” 

(tamże, s. 386). Także w podejściu psychologicznym (por. Jarymowicz, 2008, s. 10) uznaje się znaczącą 

rolę świadomości i samoświadomości dla podmiotowości, ponieważ kierowanie uwagi na siebie samego  

i sterowanie własnymi myślami w celu dokonania samoobserwacji i samoocen staje się elementem 

refleksyjności umożliwiającej rozwój atrybutów podmiotowości, takich jak uświadamianie sobie przesłanek 

swych wyborów, wyznaczanie celów i realizowanie ich. W ujęciu Jarymowicz samoświadomość stanowi 

wręcz jeden z przejawów podmiotowości w sferze poznawczej. Z kolei jeśli chodzi o znaczenie, jakie ma 

w psychologii przeżycie siebie jako podmiotu, to jak pisze Gurycka (1989), „autorzy zajmujący się tymi 

zagadnieniami twierdzą, że większe znaczenie ma spostrzeganie własnej wolności niż rzeczywiste jej 

posiadanie”, stąd widać, iż w psychologii bardzo duże znaczenie przypisuje się właśnie poczuciu kontroli, 

poczuciu wpływu, i ogólnie subiektywnemu spostrzeganiu stopnia własnego sprawstwa.  

Skoro mowa o roli poczucia kontroli, to warto jeszcze zwrócić uwagę na kolejny aspekt 

porównania między psychologią a filozofią Wojtyły, który dowodzi zarówno pewnego uzupełniania się 

tych spojrzeń, jak i różnicy między nimi. Warto rozpocząć od aspektu uzupełniania: otóż Kofta (1989b, 

s. 57) przytacza rozumowanie Skinner (1985), iż dla podtrzymywania orientacji podmiotowej znaczącą rolę 

pełni sam fakt pozostawania aktywnym. Dzieje się tak dlatego, że ludzie wnioskują o własnym wpływie na 

zdarzenia na podstawie tego, gdy po ich działaniu wystąpi pewien wynik, czyli liczba par działanie-wynik 

to podstawa poczucia kontroli; stąd osoba bardziej aktywna rejestrująca więcej par działanie-wynik 

wytworzy silniejszy sąd o sprawowaniu kontroli niż osoba mało aktywna. Ta obserwacja i wnioski 

uzupełniają pod pewnym względem koncepcję Wojtyły, mimo że pozostają w zupełnie innej płaszczyźnie. 

Otóż Wojtyła (1994, s. 388) stwierdza, że u podstawy ludzkiego działania (operari) pozostaje dążność do 

spełniania siebie (pozostająca w strukturze podmiotowości). Biorąc pod uwagę obydwa spojrzenia, 

filozoficzne i psychologiczne, możemy przypuszczać, że wychodząc od dążenia do spełniania siebie: 
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korzenia ludzkiego działania, przechodzimy następnie do ujawnienia roli tej ludzkiej aktywności jako 

czynnika wzmacniającego orientację podmiotową. Warto jednak zauważyć, że istotna różnica między 

omawianymi koncepcjami polega na tym, że w przypadku propozycji psychologicznej nie mówi się wprost 

o jakości moralnej aktywności, podczas gdy Wojtyła wyraźnie podkreśla, że tylko czyn moralnie dobry 

umożliwia spełnienie siebie, podczas gdy czyn moralnie zły takiej konstruktywnej roli odgrywać nie może. 

Człowiek spełnia siebie, spełniając dobre moralnie czyny (tamże, s. 390). 

Ostatnie zagadnienie, jakie będzie przedmiotem refleksji w tej pracy, to zakres, który dotyczy 

zarówno koncepcji psychologicznych, jak i ujęcia Wojtyły, obejmujący kwestię ograniczeń podmiotowości. 

Jak zauważa Wojtyła (1994, s. 391), obok wskazania na wagę, jaką ma dla człowieka dążność do spełnienia 

siebie, należy również zdawać sobie sprawę, że „w tej dążności znajduje się on [człowiek] stale pomiędzy 

dobrem a złem, pomiędzy spełnieniem i nie-spełnieniem, (…) wytrwale musi przezwyciężać siły, które  

z zewnątrz i od wewnątrz działają przeciw samospełnieniu”. W innym tekście autor również zaznacza, iż 

„w [samostanowieniu] człowiek odnajduje swoje „ja” jako tego, który siebie posiada i sobie panuje –  

a w każdym razie może i powinien siebie posiadać i sobie panować” (tamże, s. 441). Zwraca uwagę to 

ostatnie sformułowanie, w którym autor jakby poprawia samego siebie: otóż zdaje sobie sprawę z tego, iż 

człowiek może nie podjąć właściwego sobie zadania samostanowienia pomimo dysponowania 

potencjałem do spełniania dobrych czynów i pomimo tego, że w pewnym sensie jest zobowiązany do 

spełniania siebie. Również psychologowie biorą poważnie pod uwagę ograniczenia, jakim podlega ludzka 

podmiotowość. Tak jak pisałam w rozdziale drugim niektórzy tak bardzo koncentrują się na tych 

ograniczeniach, że wręcz nie uznają podmiotowości człowieka. Jednak nawet ci badacze i teoretycy, którzy 

wprowadzają podmiotowość do tej dziedziny wiedzy jako pełnoprawny, potrzebny i uzasadniony 

konstrukt pozwalający lepiej ujmować człowieka, zajmują się w znacznym stopniu ograniczeniami 

podmiotowości. Obuchowski (2000) przyznaje człowiekowi status podmiotu jedynie wówczas, gdy spełnia 

on określone warunki. Również Jarymowicz (2008, s. 11) pisze o tym, że „podmiotowość nie jest 

człowiekowi dana, lecz kształtuje się” i nie jest osiągana przez wszystkich w jednakowym stopniu (tamże, 

s. 12). Swoją książkę poświęconą psychologicznym podstawom podmiotowości autorka ta rozpoczyna od 

rozdziału przedstawiającego „uniwersalne ograniczenia podmiotowości”, czyli przedstawia wyzwania, 

jakim musi sprostać człowiek, by stać się podmiotem.  

Poniższa próba wskazania określonych podobieństw i różnic między rozważanymi koncepcjami, 

miała na celu przybliżenie myśli wspomnianych autorów w ciekawym kontekście, jaki stanowi inne 

spojrzenie na to samo pojęcie, spojrzenie wywodzące się z odmiennej dziedziny wiedzy, jednak również 

poświęconej człowiekowi. Pewne ryzyko związane z podejmowaniem takiej próby polega na możliwości 

popadnięcia w pułapkę spłycenia prezentowanych koncepcji: celem znalezienia ogólniejszego poziomu 

analizy, na którym można porównywać koncepcje, traci się z oczu precyzję i dokładność tych ujęć. Jak 

widać, porównywanie niejednokrotnie stanowi zadanie trudne i nie w każdym zakresie możliwe, ze 

względu na odmienną płaszczyznę teoretyczną. Istotny jest jednak dialog interdyscyplinarny w refleksji 

nad podmiotowością – fakt, iż we współczesnej psychologii badacze posługują się tym samym pojęciem, 

jakie jest tak charakterystyczne dla filozofii Karola Wojtyły, to istotny powód dla analizowania tego 
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konstruktu w sposób kompleksowy, czyli w ramach poruszania się w obrębie obydwu dyscyplin 

naukowych.  
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Kultura życia codziennego w żeńskich zakonach  

i zgromadzeniach zakonnych w PRL 

  

 

Zakony i zgromadzenia zakonne w realiach PRL nie miały większych szans rozwoju. Mimo 

niesprzyjających warunków politycznych, ks. Prymas Stefan Wyszyński nie wahał się stawiać siostrom 

zakonnym wysokich wymagań, które obejmowały szeroko rozumianą kulturę życia codziennego. To ona 

bowiem rozstrzygnąć miała, czy zgromadzenia zakonne przetrwają, czy nie.        

Problematyka kulturotwórczej roli zakonów w historii Polski doczekała się licznych publikacji, 

prezentujących bogate tradycje, dorobek duchowy, jak również wkład zakonów w polską kulturę 

materialną1. Poważną luką w dotychczasowych badaniach jest temat kultury życia codziennego w żeńskich 

zakonach i zgromadzeniach zakonnych po II wojnie św. Celem artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia 

w świetle przemówień Prymasa Wyszyńskiego do sióstr zakonnych z lat 1956-60. W pracy zastosowano 

metodę historyczną, polegająca na analizie i interpretacji materiału źródłowego2. 

   

1. Kultura relacji 

  

Ks. Prymas S. Wyszyński orientował się w wewnętrznych stosunkach panujących w polskich 

klasztorach3. Oceniał je z perspektywy wiary. Tłumaczył siostrom, że Bóg w historii zbawienia często 

posługiwał się kobietami, powierzając im zadania wymagające budowania specyficznej duchowej 

atmosfery. Wiązała się ona z umiejętnością bycia wrażliwym i uważnym na drugiego człowieka oraz Słowo 

Boże. Zwracał uwagę, że w każdym domu zakonnym, powinno się dbać o zachowanie „chrześcijańskiego 

kodeksu towarzyskiego” (Wyszyński, s. 242). Delikatność, takt – to cechy, które charakteryzować miały 

wzajemne odnoszenie się sióstr do siebie. Te proste „cnoty domowe”, jak je nazywał, decydowały bowiem 

                                                 
1 Na ten temat pisali m.in.: Waldemar Graczyk i Jolanta Marszalska (2014), Kazimierz Łatak (2009), Jan 
Pietrzykowski (2007), Waldemar Rozynkowski (2012), Dominik Zamiatała (2012), czy Jerzy Kłoczowski (2013),   
i Henryk Gapski (1993). Do tej listy należałoby jeszcze dołączyć wielu badaczy, którzy w swoich pracach ukazali 
kulturę żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych na przestrzeni czasów, zwłaszcza  Małgorzatę Borkowską 
(2010). Zasłużoną dla rozwoju badań nad powojenną historią polskich żeńskich zakonów i zgromadzeń  zakonnych 
jest przede wszystkim Krystyna Dębowska oraz Agata Mirek (2015).  
2 Źródłem, na które powołuje się autorka w artykule jest niepublikowany maszynopis, przechowywany w Archiwum 
Instytutu Prymasowskiego w Choszczówce: S. Wyszyński (brak daty), Przemówienia do Sióstr zakonnych 1956-60, t. 1, 
Warszawa.  
3 Źródłem jego wiedzy były wyniki z przeprowadzanych gruntowanie wizytacji kanonicznych oraz Wydział Spraw 
Zakonnych przy Sekretariacie Episkopatu Polski (Dębowska, 2001; Łączka, 1984; 986).    
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o klimacie radości i pokoju we wspólnotach. Ich brak zatruwał życie do tego stopnia, że klasztor równie 

dobrze nazwać można było „mogiłą” lub „grobem”.  

Kulturalne relacje między siostrami, oparte na wzajemnym szacunku, ks. Prymas łączył z właściwą 

organizacją dnia w klasztorach. Sprzyjała ona bowiem zachowaniu wyciszenia i spokoju. Za nie-

dopuszczalny z kolei uważał chaos i rozgadanie sióstr. „U nas powinno być cicho” – napominał. „Kodeks 

towarzyski domowego współżycia”, na który składały się drobne gesty życzliwości i pomocy, uznawał za 

sprawę fundamentalnej wagi. Przestrzegał: „człowiek przyzwyczaja się do złego traktowania ludzi i nawet 

tego nie dostrzega. Najtrudniej być dobrym dla tych, których się ma zawsze przy sobie. Dla tych co są na 

Marsie, jesteśmy najlepsi” (tamże, s. 298). Powoływał się przy tym na słowa Pisma Świętego: „Nie bądź 

jako lew w domu twoim, roztrącający domowników”. Zachęcał siostry, by nie pielęgnowały w sobie 

gniewu, uraz, niechęci i pokonywały egoizm oraz niedojrzałość. Dowodził, że okazywanie sobie szacunku 

służyło umacnianiu powołań, a deficyty w tym względzie skutkowały odejściami z zakonów. „W tym roku 

jest potwornie dużo próśb o zwolnienie ze ślubów i to szczególniej, gdy idzie o śluby czasowe. Ale i ze 

ślubów wieczystych. Za dużo jest tego, naprawdę za dużo. W znacznie mniejszej ilości jest w zakonach 

męskich, bardzo dużo w zakonach żeńskich” – bolał ks. Prymas. Zachęcał przełożone wyższe do 

swoistego rachunku sumienia: „pomyślcie, ile w rodzinach zakonnych jest męki, zgnębienia, jakiegoś 

wzajemnego utrucia. (…) Domy zakonne, zamiast być miejscami radości, są niekiedy miejscami udręki: 

słabsze psychiki tego nie wytrzymują i łamią się powołania”. „Ale na wszystko jest jeszcze jakiś sposób” – 

pocieszał – „nie trzeba tu wielkiej mądrości, trzeba serca. (…) Trzeba sobie wymodlić wrażliwość na ludzi, 

dostrzec ich” (tamże, s. 163).  

Ks. Prymas napominał siostry, by nie traciły czasu na plotki, nie grzeszyły językiem: „to jest 

ogromna wada, jakaś upowszechniona wada naszego życia zakonnego w Polsce, z którą trzeba podjąć 

stanowczą, zdecydowaną walkę”; „to jest jakaś wielka klęska naszego życia zakonnego, brak 

odpowiedzialności za język, za higienę języka, jakieś po prostu zuchwalstwo sądów, straszliwa strata 

czasu”. Dziwiło go, że prosząc przełożone wyższe o wyznaczenie siostr do różnych form posługi, 

spotykał się niejednokrotnie z odmową, usprawiedliwianą brakiem dostatecznej kadry i czasu do podjęcia 

dodatkowych obowiązków. Wymówki kwitował następująco: „nie mamy czasu, nie mamy ludzi. A Boże 

kochany, a gdybyśmy tak tylko zredukowali grzechy języka, to w każdym Zgromadzeniu już by przybyło 

dużo czasu, który by nie szedł na darmo” (tamże, s. 54). Przestrzegał jednocześnie, że związana z tymi 

wadami nieroztropność, rodziła wiele kłopotów, które mogły być wykorzystane w rozgrywkach władz 

partyjnych z Kościołem. Celem zapobieżenia nieporozumieniom, ks. Prymas podczas okolicznościowych 

spotkań z siostrami, naświetlał problemy dotyczące relacji państwo-Kościół, co ucinało domysły oraz 

rozpowszechnianie przez przestraszone zakonnice nieprawdziwych informacji na zewnątrz (tamże, s. 122).  

Ks. Prymas obserwował narastające w polskich rodzinach zjawisko obojętności wobec osób  

w podeszłym wieku i chorych. Problem ten dotykać miał zwłaszcza rodzin inteligenckich. Przejawiał się  

w umieszczaniu starych, niepełnosprawnych rodziców w domach opieki. Prymas Wyszyński opowiadał 

siostrom: „przyszedł do mnie człowiek z prośbą, by protegować matkę do domu zakonnego. Mówię mu: 

urząd, w którym pan pracuje zlikwidował zakłady; Pan ma obszerne mieszkanie, matka ma prawo być przy 
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synu”. Zwracał uwagę, że o wiele trudniejszy los dotykał ludzi starszych zamieszkujących tereny wiejskie. 

Pytał jednocześnie: „czy w rodzinach zakonnych los starych, chorych jest o wiele lepszy? Dlatego siostry 

są zgorzkniałe, zniechęcone i to usposobienie przekazują siostrom średnim i młodym”. Rozwiązanie 

widział w przyuczaniu młodszych sióstr do opieki nad chorymi i starszymi siostrami. Od początku życia 

zakonnego mogłyby uczyć się szacunku, cierpliwości i zrozumienia. Ponadto młode siostry same 

skorzystałyby z doświadczenia i przykładu życia sióstr seniorek (tamże, s. 173). 

 

2. Władza – służba i odpowiedzialność 

  

Ks. Prymas przestrzegał siostry przełożone: „biada człowiekowi, gdy mu się wydaje, że jest 

powołany do rządzenia, wtedy jeszcze nie rozumie życia zakonnego, nie rozumie, że musi naprzód 

uwierzyć, że jest powołany do służenia, wtedy dopiero zacznie rozumieć życie zakonne”; „I ja Wam życzę 

właśnie tego, tych wyścigów jedni wobec drugich, tej gotowości służenia przede wszystkim innym, a nie 

rządzenia” (tamże, s. 28). Właściwą postawą wobec innych miała być więc służba. To zadanie dotyczyło 

wszystkich sióstr - „począwszy od przełożonych wyższych po maluczkie siostry”. Opowiadał: „nie 

zapomnę nigdy bolesnego wrażenia, gdy po śmierci jednego wybitnego kapłana znaleziono w jego 

walizkach kompletny strój dla biskupa. Wszystko tam było przygotowane w najdrobniejszych szczegółach. 

(…) On myślał, tylko Duch Święty nie myślał o tym. Czasem Pan Bóg takie figle robi” (tamże, s. 240).  

Prymasa Wyszyńskiego śmieszyły, ale i chyba trochę krępowały sytuacje, w których siostry 

występowały z prośbą o przedłużenie kadencji przełożeńskiej. Nie była to według niego właściwa droga. 

Na podstawie wieloletniego doświadczenia twierdził: „jest strasznie dużo tragedii w Polsce z prze-

łożonymi, których czas przełożeństwa upływa. Niekiedy zabawna jest ta obrona swoich pozycji, aby się 

utrzymać na stanowisku. To jest przecież nie tylko niezgodne z prawem kanonicznym, ale zarazem 

odsłania jakieś wielkie ubóstwo duchowe, jakiś zanik nadprzyrodzonego zmysłu, który powinien tam być”. 

Przestrzegał przed osobami, które zabiegały o poparcie w nadchodzących wyborach na stanowiska 

przełożeńskie, lub w inny sposób forsowały swoje kandydatury. Ambicjonalne starania łączył z brakiem 

ducha nadprzyrodzonego: „to jest katastrofa, która dyskwalifikuje z góry taką zakonnicę do 

przełożeństwa” (tamże, s. 68-70). 

Polecał roztropny wybór przełożonych. „Pierwszy postulat jest, by Przełożone były matkami,  

a nie ekonomkami”; „trzeba się bronić przed supremacją ekonomki nad przełożoną” – doradzał. 

Powołując się na tradycję Kościoła, twierdził: „niechętnie i prawo kanoniczne widzi, by siostra, która ma 

duży spryt gospodarczy, zostawała przełożoną; to nie jest w duchu Kościoła. Zakon ma ekonomkę,  

a  stracił matkę (tamże, s. 168).    

Poddawał również krytyce zjawisko tzw. „wieczystych” przełożonych. Pomocą w jego 

uporządkowaniu służyć miały wizytacje kanoniczne, które objęły klasztory całej Polski. „Musimy ten 

zakorzeniony zwyczaj dynastii przełożonych usuwać”; „za dużo jest próśb o przedłużenie kadencji na 

następne trzechlecia, itd. Na drugie 3-lecie możemy pozwolić, na następne nie. Niech się wyrabiają ludzie. 

Często jest zdolna zakonnica, ale jest zapchaj dziura; nie brak talentów, trzeba je odszukać, wychować 
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(…)”. Hierarchia kościelna wkładała spory wysiłek w przygotowanie sióstr do pełnienia urzędów  

w zgromadzeniach zakonnych. Ks. Prymas skarżył się: „organizujemy kursa – Siostry je skończą i gdzie się 

podziały? Nie ma ich. Nauczyły się prawa kanonicznego, znają je, ale w dziury powsadzane i śladu pracy 

nie ma. (…) Gdy nie macie osób na przełożeństwo, same jesteście winne – we własnym kółeczku 

wszystko się kręci i nie wychowujecie ludzi”. Postulował zerwanie z instytucją wieczystych przełożonych 

lokalnych, ponieważ „gdzie siedzi zadomowiona przełożona dynastyczna są skargi, niepokoje, nadużycia, 

surowość wobec sióstr, wytwarza się nieczułość. Trudno, duch zakonny jest inny” (tamże, s. 170).  

Kolejnymi zagrożeniami związanymi z posługą władzy były tzw. „zespoły pupilek przełożonych”. 

Diagnozował: „to są siostry młode, ukochane, niezastąpione i ograniczone. Podskakują przy przełożonej, 

łatwo zdobywają jej serce”. „Pupilki” we wspólnotach zakonnych kreowały się na wszechwładne satrapki, 

które narzucały swoje rozwiązania i wizje przełożonej, a przy tym uprzykrzały życie pozostałym siostrom. 

Ks. Prymas uważał, że nad takimi zjawiskami należało czuwać: „od tego jest Rada Generalna, czy 

Prowincjalna, musi być zachowany umiar”. „Trzeba się przed tym bardzo bronić” – ostrzegał (tamże,  

s. 171). 

Ks. Prymas uwrażliwiał siostry przełożone na problem odpowiedzialności za osoby powołane, 

przede wszystkim za ich wzrost duchowy. Skarżył się: „Ile to razy w swojej pracy spotkałem się z żalami 

rodziców, którzy oddali swoje córki do zakonu. Ile razy spotkałem się z bólem tych zakonnic, które 

opuściły zakon i potem się rozpoczyna straszna ruina. Mam przed oczyma cały szereg przykładów – 

zrujnowane życie w zakonie. Tam, dokąd szła dziewczyna pełna najwznioślejszych ideałów, tam uległa 

katastrofie. Dobry Bóg tylko kiedyś oceni w swym miłosierdziu, kto jest w pełni odpowiedzialny za jeden 

lub drugi wypadek, ale, że – niestety – bardzo dużo katastrof dzieje się z przyczyny stosunków, które 

panują w rodzinie zakonnej, to mamy aż nadto wiele dowodów”. Przestrzegał przed marnowaniem 

powołań: „zmarnowało się powołanie, niekiedy budzi to rozpacz, niekiedy są tragedie; to są następstwa 

jakiegoś zawodu straszliwego, gdy w zakonie nie spotkało się z należytym poziomem życia religijnego, ani 

z należytą organizacją pracy, ani też z tym usposobieniem i uczeniem macierzyńskim, którego tak każdemu 

na tym świecie potrzeba”. Uważał, że takie zagrożenia były aktualne, ponieważ „sprawowanie władzy 

poniekąd deformuje (…) i czyni twardymi”. Zwracał się do sióstr przełożonych: „mamy poczucie prawa, 

Konstytucji. Wydaje nam się, że gdy mamy prawo, to już w takim razie jesteśmy zwolnieni od każdego 

innego wysiłku, a przede wszystkim od prawa miłości. I tym się często łamią dusze. Wraca taki człowiek 

do świata, pół zakonnica, pół świecki człowiek, miejsca sobie znaleźć nie może przez całe życie. Dopiero 

śmierć utuli tę mękę, która się dzieje w duszy” (tamże, s. 63-64).   

Surowe uwagi Prymasa Wyszyńskiego wypowiadane były w okresie, gdy komuniści rozwinęli 

propagandę, ośmieszającą życie zakonne. Również z tego powodu, niewłaściwe postawy obserwowane w 

klasztorach żeńskich, wymagały korekty: „Społeczeństwo jest dzisiaj starannie karmione nieufnością do 

życia zakonnego – że wystarczy tylko przejrzeć odrobinę prasy, felietoniki, nowelki” (tamże, s. 64). 

Najważniejsza jednak była troska o młodego człowieka, odpowiedzialność za niego względem rodziców, 

społeczeństwa: „przypomnijcie sobie, drogie Matki, te wszystkie twarze dziewczęce, które przychodzą  

z taką radością do zakonu, jak powoli ta radość, naturalność chrześcijańska, prostota gaśnie, to wszystko, 
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co zdawało się takie ludzkie i takie Boże. Z żywego człowieka powstaje coraz bardziej manekin, którym 

się popycha (…). Zamiera inicjatywa, giną talenty, zdolności, niekiedy są tłumione, nie zawsze są należycie, 

umiejętnie wykorzystane. Schodzi to wszystko do przeciętności w wychowaniu osobistym, umysłowym, 

duchowym, a nawet i w życiu nadprzyrodzonym” (tamże, s. 65).  

 

3. Kultura duchowa 

  

Największy nacisk ks. Prymas S. Wyszyński kładł na pielęgnowanie w klasztorach kultury 

duchowej. Wiązała się ona z głębokim życiem wewnętrznym osób zakonnych, poszanowaniem zdrowych 

tradycji - specyficznych dla charyzmatu danej rodziny i życia zakonnego w ogóle.  

 

3.1.   Bogactwo życia wewnętrznego 

  

„Kościołowi w Polsce potrzebny jest najbardziej w tej chwili nie wasz spryt, nie wasza 

roztropność, nawet nie wasz aktywizm, nie wasza wielka ruchliwość, wasza zapobiegliwość, wasza 

staranność, chociaż to są wszystko cnoty cenne, ale najbardziej Kościołowi Bożemu w tej chwili 

potrzebna jest wasza świętość” – tłumaczył siostrom zakonnym (tamże, s. 81). Wzywał jednocześnie do 

uporządkowania hierarchii wartości, przez nadanie prymatu życiu duchowemu. Dzielił się z siostrami 

własnym niepokojem: „Tak się niekiedy przerażam stanem moralnym naszego Narodu, a zwłaszcza naszej 

młodzieży”. Obecność sióstr o wysokiej kulturze życia duchowego uznawał za społecznie nieodzowną: 

„ktoś musi być spokojny, ktoś musi być porządny, ktoś musi mieć ład i w ciele i w duszy” (tamże, s. 57).

 Zachęcał do stałego wzrostu duchowego, pogłębiania modlitwy, zjednoczenia z Bogiem. Klasztor 

i poszczególne siostry nie mogły być „ośrodkami niepokoju” (tamże, s. 35-36). Przemiana duchowa, życie 

w ofiarowaniu Chrystusowi na drodze konsekracji to jakości, które według ks. Prymasa „soliły” polską 

ziemię, poddawaną programowej ateizacji (tamże). Nie obawiał się zatem stałego podnoszenia wymagań: 

„i Wam też chcę wymagania podnosić (…) jesteśmy prawdziwym widowiskiem; ludzie patrzą na nas, 

patrzą jedni życzliwie i radośnie, a drudzy nieufnie i podejrzliwie, może niechętnie”. Wzywał do świętości, 

która w lokalnych środowiskach pełniłaby rolę „latarni” (tamże, s. 55). 

Ze wzrostem kultury duchowej łączył większą zdolność do życia w niesprzyjających dla Kościoła 

okolicznościach. „Nie chciejmy narzekać na czasy, w których żyjemy, nie róbmy tego nigdy, nie mówmy 

ciężkie czasy” - upominał. Pretensjonalny sposób bycia odbierał jako kłócący się z wiarą i chrześcijańskim 

powołaniem. Pytał: „czy to Pan Bóg jest dzisiaj słabszy, niż był kiedyś?”. Budził nadzieję: „w każdych 

czasach jest Bóg ze swoją miłością, ze swoją dobrocią, ze swoją potęgą” (tamże, s. 297). Ks. Prymas - sam 

do niedawna więzień komunistyczny – przekonywał, że obowiązki stanu powinny być realizowane 

niezależnie od sytuacji: „nie możemy wybierać, ani miejsc dla służby Bożej, ani czasów, ani warunków. To 

Bóg je układa. Im dokładniej, im doskonalej poddamy się Jego Ojcowskiej, kierowniczej dłoni, tym też  

i większa z tego chwała Boża” (tamże, s. 50). Osoby zakonne z powodu dobrowolnie przyjętej 

konsekracji, tym bardziej zobowiązywał się do wielkodusznego przeżywania cierpienia. Przestrzegał: „jeśli 
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Ci pod krzyżem niewygodnie, zdejmij habit (…), bo to nie dla Ciebie”. Pokusa urządzenia sobie ciepłego 

gniazdka w klasztorze groziła zawsze, dlatego napominał: „musi być niewygodnie, bo przez to coś się 

umartwia, coś oczyszcza. Światu tak bardzo trzeba ofiary”, (…) „łatwizna nic nie daje” (tamże, s. 94-95). 

Rozwój życia duchowego postrzegał jako antidotum na zakradający się do wspólnot zakonnych naturalizm 

(tamże, s.69).  

 

3.2.  Promieniowanie radości 

  

„Jednym z zasadniczych nurtów duchowych polskiego życia zakonnego musi być radość – radość 

z powołania” – wskazywał ks. Prymas. Tłumaczył jednocześnie siostrom: „Bóg nigdy nie może widzieć w 

nas skwaszonej miny. Nasza twarz, gdy patrzymy w jasne oczy Boga, nie może przypominać beczki 

kapusty. Musi być zawsze pogodna, chociaż człowiek może mieć różne dolegliwości fizyczne i duchowe, 

które go gnębią, to jednak należy [je] przezwyciężać, aby okazać Bogu radość. I nie tylko Jemu, ale  

i  ludziom, aby widzieli uczynki nasze dobre czyny i chwalili Ojca”. Choć ks. Prymas orientował się w 

trudnym położeniu zakonów w komunistycznym państwie, nie zmieniał zasadniczego kierunku 

formacyjnego: „a wiec radość, zwłaszcza dziś, w tych trudnych warunkach, gdy programem jest zgnębić  

i zasmucić!” (tamże, s. 184). Nie lekceważył obaw sióstr, lecz w trudnościach dostrzegał okazję do 

większej ofiary: „nie ma doskonałości bez cierpienia i osobistego i całej rodziny zakonnej”. Doświadczenia 

przeżywane w wymiarze jedynie doczesnym, niosły smutek, niepokój, narzekania. Wzywał zatem do 

przyjmowania ich w duchu wiary, na przekór pokusie „laicyzacji” cierpienia (tamże, s. 165-166).   

Radość z powołania postrzegał jako warunek konieczny skutecznego apostolatu. „Przedszkolanki 

i wychowawczynie wiecie dobrze, że gdy idziemy do dzieci, trzeba się nimi cieszyć, i nie można mieć 

groźnej twarzy” (tamże, s. 218) – uczulał. Niektóre siostry – jak zauważał - miały tendencję do tego, by 

„przedłużać smutki i zasiadać na nich jako kokosz na jajach i wysiadywać i wylęgać ze smutków smutki”. 

„I nie ma na to rady” – mówił z rezygnacją - „przyjdzie do niej cały świat i będzie cieszył, a ona powie – 

na złość nie będę się cieszyć i będę smutna”; „są takie usposobienia i nieraz w życiu zakonnym to się 

znajduje takie Nioby płaczące”. Postawy te łączył z niedojrzałością: „o drobne niekiedy idzie rzeczy,  

o strasznie małe – a, bo przełożona nie dostrzegła…a, bo jakimś poważnym grubym głosem (…), ona nie 

myśli, że przełożona ma anginę” – żartował -  „i tak z tego, przy pomocy wyobraźni, rodzi się wielka 

boleść, całe treny”; „chociażby Zgromadzenie było najradośniejsze i najpogodniejsze, to smutkiem zarazi 

całe Zgromadzenie”. Dlatego zachęcał: „likwidujcie szybko swoje smutki”, ponieważ „W[ielki] Piątek jest 

tylko raz w kalendarzu”; „rok ma 365 na razie dni, więc tylko w stosunku jak 1:365 czasami wolno się 

posmucić”, ale tylko po to, by z tego smutku „zaraz rodziła się radość” (tamże, s. 101-105). Uzależnienie 

od smutku kradło czas i energię, którą ks. Prymas polecał spożytkować na owocną pracę. Podawał 

przykład, w jaki sposób on sam przywoływał do porządku niedojrzałe zakonnice: „gdy przychodzi do 

konfesjonału taka zmartwiona dusza, której się wydaje, że nie ma większej grzesznicy na świecie, tylko 

ona, właśnie ona ma największe talenty do grzeszenia, Pan Bóg już niczym się nie zajmuje, tylko właśnie 

nią, i ją będzie strasznie potępiał. Jak jej się powie: słuchaj, to straszna próżność myśleć, że ty jesteś 
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największym grzesznikiem, to jest zarozumiałość okropna, pycha największa, znam większych od ciebie 

grzeszników” (tamże). Uwrażliwiał przełożone wyższe, by czuwały nad duchowym rozwojem sióstr: 

„Jeżeli przyjdą do Was takie katastroficzne typy, każcie im odmawiać Te Deum – podziękowanie Panu 

Bogu za wszystko. Usposobienie dziękczynne jest najwłaściwszym usposobieniem życia zakonnego  

w Polsce współczesnej” (tamże, s. 165-166).   

 

3.3. Kultura intelektualna 

  

Od okresu stalinizmu – mimo braku przeszkód prawnych – władze oświatowe ograniczały,  

a z czasem wręcz uniemożliwiały siostrom podjęcie, czy ukończenie studiów, kształcenie w różnego typu 

szkołach, złożenie matury, a nawet odbycie kursów zawodowych. To jednak – wg ks. Prymasa - nie 

zwalniało zgromadzeń zakonnych z obowiązku pogłębiania kultury intelektualnej swoich członkiń. 

Komentował: „na ogół się przypisuje, że nasze siostry zakonne mają za potężną, za silną wiarę. I dlatego 

też wydaje im się, że są jak gdyby zdyspensowane od wysiłku myślowego. Po co one mają studiować 

teologię? One i tak są święte!” Te obiegowe opinie ks. Prymas poddawał w wątpliwość. Twierdził, że jest  

dokładnie odwrotnie: im mniej rzetelna wiedza, tym słabsze zgromadzenie i formacja sióstr. Przejawy 

swoistego antyintelektualizmu przekładały się na błędne, zorientowane na doraźny skutek decyzje 

przełożonych (tamże, s. 136). Ks. Prymas ganił postawy sióstr przełożonych, które „strasznie” bały się 

kształcenia lub uważały je za zbędne: „niekiedy mamy takie złudzenie, weszliśmy w taki etap życia, że już 

to życie nic nowego nam nie powie. Wszystko wiemy. To może być niebezpieczne złudzenie” (tamże,  

s. 133).  

Relacjonował siostrom wyniki własnych obserwacji: „nieraz w życiu jakiejś rodziny zakonnej 

dostrzega się jakąś wielką posuchę myśli, chcenia, rozumienia, modlitwy, całego życia wewnętrznego, a co 

za tym idzie i brak powołań. Bo Pan Bóg nie pośle do takiego zakonu powołań, w którym jest posucha. 

Bo po co? Uschnie! (…) Są takie zakony, które zda się wegetują, zda się uschły”. Brak głębszej refleksji 

sprzyjał chaotycznej, nieuporządkowanej aktywności osób zakonnych, która w rzeczywistości mijała się  

z celem życia zakonnego i była stratą czasu (tamże, s. 134). Polecał, by w planowaniu budżetu prowincji 

zarezerwować pozycję wydatków na kształcenie sióstr. Zwracał uwagę, że zgromadzenia zakonne 

niechętnie wywiązywały się z tego obowiązku: „bardzo często budżet, który powinien być na kształcenie 

zakonnic, topi się gdzieś w remontach, budowach, nadbudowach, kupnach”. Słuchając skarg sióstr 

przełożonych, że nie posiadają dostatecznych środków na edukację swoich podwładnych, ks. Prymas 

odpowiadał wprost: „skąd macie na to wziąć? Poradzę Wam. W ostatnim czasie przyjął się w Polsce 

zwyczaj osobliwy. Gdy jakaś przełożona obchodzi imieniny, zjeżdżają się przełożone z różnych domów 

zakonnych. Ponieważ koleje są drogie, a domów zakonnych wiele, każda wyda 300, czy 400 zł. Gdy to 

wszystko się obliczy, zbierze się parę tysięcy złotych, za które można utrzymać zakonnice na WIKu, 

DIKu, w Częstochowie czy na KULu. To samo dotyczy rozdawania przełożonym podarków. Jest dużo 

takich wydatków, których mogło by nie być, gdyby bardziej pielęgnowany był duch ubóstwa zakonnego. 

Więcej by wtedy zostało na utrzymanie studiów zakonnych” (tamże, s. 195). Cierpkie słowa podyktowane 
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były jednak troską o należyty poziom i przyszłość życia zakonnego w Polsce: „zachęcałem wiele razy, że 

trzeba się uczyć, myśleć o przyszłości Zgromadzenia, przygotowywać kadry. Przełożone boją się 

wykształconych sióstr. Dlaczego? Nie rozumiem. (…) nie bać się dyplomowanych, bo i ci są potrzebni”. 

Ganił wyższe przełożone, które „jeszcze ani jednej siostry nie posłały na studia, mimo tylu napomnień” 

(tamże, s. 144). 

Zachęcał przełożone zakonne, by zadawały sobie trud zapoznawania się z bieżącą sytuacją 

społeczno-polityczną. Nie mogły bowiem pozostawać obojętne i nieświadome co do prowadzonej przez 

komunistów walki z Kościołem. Brak informacji, wiedzy i rozumienia wydarzeń przekładał się bowiem na 

błędne decyzje, które przełożone wydawały ze szkodą dla podwładnych, zgromadzenia i życia zakonnego 

w ogóle, przez co sprawiały hierarchii kościelnej wiele kłopotów (tamże, s. 72). By zapobiec takim 

sytuacjom, polecał siostrom branie udziału w organizowanych przez Wydział Spraw Zakonnych 

szkoleniach, zwłaszcza z zakresu wiedzy prawniczej. Wobec braku możliwości systematycznego 

kształcenia zalecał kursy wewnątrzkościelne organizowane przez porozumienie międzyzakonne (tamże,  

s. 117-118). 

 

4. Kultura w działaniu 

  

Marginalizacja, a nawet eliminacja sióstr z przestrzeni publicznej przez władze komunistyczne 

skutkowała m.in. utratą miejsc pracy. Siostry ograniczone w działaniu „do kościelnej kruchty”, 

pozbawione materialnych podstaw do życia, popadały nieraz w gorączkową aktywność podejmując pracę 

tam, gdzie to tylko było jeszcze możliwe, a więc najczęściej na terenie parafii. 

      

4.1. Roztropność 

  

Ks. Prymas pochwał i podziwiał ofiarną pracę sióstr zakonnych, ich poświęcenie na różnych 

polach: opieki nad potrzebującym człowiekiem, troski o polskie świątynie, czy katechizacji. Dostrzegał też 

nieprawidłowości, które doprowadzały do nadmiernej i przedwczesnej eksploatacji sił i zdrowia sióstr. 

Wynikały one najczęściej z niewłaściwej organizacji życia w zgromadzeniach zakonnych. Dlatego 

przestrzegał: „wielkim niebezpieczeństwem (...) jest ten jakiś aktywizm zewnętrzny, jakieś 

nieuporządkowanie działań naprawdę czysto zewnętrznych, wskutek czego cały czas jest pochłaniany”. 

Zachęcał, by przełożeni czuwali nad właściwym rytmem dnia w domach zakonnych „przez umiejętną 

organizację pracy, zajęć domowych, zewnętrznych. Trzeba oszczędzać czas tak drogi na to właśnie, żeby 

ludzie powołani do życia bogomyślnego, kontemplacyjnego, żyli naprawdę Bogiem”. Rozumiał, że 

religijna aktywność sióstr przeciwdziałała dążeniom władz partyjnych do ateizacji społeczeństwa. 

Nakazywał jednak rewizję dotychczasowych zadań i odrzucenie tych, które nie były zbyt ważne: „wysiłek 

(…) naszych rodzin zakonnych w tym kierunku iść powinien, żeby nie mnożyć zajęć zbędnych, żeby 

umieć pracować (…), żeby jeszcze zostało coś na lekturę, na przemyślenia, na rozważania, na pogłębienie 

(…) wiedzy (tamże, s. 134-135).   
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Z drugiej strony ks. Prymas przestrzegał siostry, przed niebezpieczeństwem popadnięcia w jakąś 

małoduszność, minimalizm i zamknięcie się w kręgu własnych spraw, a przez to brak zaangażowania  

w bieżące wyzwania Kościoła w Polsce, wymagające współpracy z hierarchią: „będę stawiał Wam 

wymagania i tym bardziej będę Was poruszał, żebyście się nie zastały, żebyście się nie zasiedziały, żebyście 

nie zarosły, tam gdzieś w jakiejś bezczynności, braku inicjatywy, chodzeniu własnymi drogami (tamże,  

s. 54).  

   

4.2.  Współpraca  

  

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce jednoczyły swoje siły, by wspólnie, jednym frontem  

i pod opieką hierarchii Kościoła, stawiać czoła atakom władz komunistycznych. Współpraca 

międzyzakonna w Polsce miała swoją przedwojenną tradycję, a w czasie urzędowania Prymasa  

S. Wyszyńskiego, prowadzona była w ramach Wydziału do Spraw Zakonnych przy Sekretariacie 

Episkopatu Polski. Prymas Wyszyński - w przemówieniach do wyższych przełożonych zakonnych – 

przypominał o trudach budowania kultury międzyzakonnego porozumienia: „jeszcze w początkach 

współpracy Rodzin Zakonnych, przed 10-cioma laty, praca ta budziła więcej obaw” – wspominał - 

„zadawniony indywidualizm, nieokreślone lęki i obawy, wysuwane przez ludzi małodusznych, 

nierozumiejących potrzeb czasu, jakaś podwórkowość życia i wiele innych przyczyn sprawiało, że praca 

szła powoli”. Żeńskie zgromadzenia zakonne stopniowo jednak dojrzewały do odkrycia wartości 

współpracy, wymiany doświadczeń, konsolidacji sił. Dzięki wytycznym Kościoła, wspólnym szkoleniom, 

zjazdom formacyjnym organizowanym dla sióstr zakonnych, dokonywała się odnowa życia zakonnego  

w Polsce. Wspólnota żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, otrzymała jakby „dopływ świeżej krwi”, 

twierdził ks. Prymas. Dzięki tej integracji siostry miały większe poczucie bezpieczeństwa, oparcia w 

zorganizowanych strukturach i hierarchii kościelnej (tamże, s. 1).  

Prymas Wyszyński wyrażał zadowolenie, że mimo trudnego okresu, na który przypadało jego 

uwięzienie oraz pobyt sióstr z niektórych zgromadzeń zakonnych w komunistycznych obozach pracy, 

porozumienie międzyzakonne nie rozsypało się, przeciwnie pogłębiało, reagując na potrzeby chwili  

i problemy żeńskich wspólnot (tamże, s. 5-6). Nie twierdził jednak, że żmudne dzieło budowania 

współpracy zostało już zakończone:  „Jeszcze za wcześnie mówić o jakiejś dojrzałości życia zakonnego  

w Polsce, chociaż jest dużo wysiłku, dużo trudów, dużo też i ofiar, wiele miłości, ale to jeszcze nie jest 

dojrzałość pełna naszego życia zakonnego w Polsce. Jeszcze jest za dużo w tym życiu zakonnym jakiegoś 

indywidualizmu, jeszcze jest za dużo zakonnego getta, jeszcze za mało wprowadzony w życie osobiste  

i w życie rodzin zakonnych ten nadprzyrodzony, pełny organizm Kościoła Bożego, Kościoła 

Chrystusowego” (tamże, s. 31).   

Prymas Wyszyński spodziewał się również, że charakter współpracy stopniowo - w miarę 

przemian społeczno-politycznych - będzie zmieniał kierunek z obronnego na programowy (tamże, s. 51). 

Zachęcał przełożone wyższe, by pogłębiały w sobie świadomość odpowiedzialności za cały stan zakonny, 

a nie tylko własne zgromadzenie. Wymagało to przezwyciężania samozadowolenia: „jak gdyby liść zielony 
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cieszył się, że jeszcze nie jest żółty, choćby na tej gałęzi już wszystkie zżółkły”. Taką satysfakcję odbierał 

jako objaw zaniku więzi z całą nadprzyrodzoną wspólnotą Kościoła” (tamże, s. 60). 

  

5. Kultura posiadania 

  

Ks. Prymas dostrzegał trudności zgromadzeń zakonnych, które na skutek represyjnej polityki 

komunistów, traciły podstawy bytu materialnego. W szczególnie ciężkim położeniu znajdowały się 

klasztory kontemplacyjne. Siostry borykały się z problemami braku podstawowych rzeczy: obuwia, 

ubrania, bielizny, a nawet z niedożywieniem. Zachęcał zgromadzenia zakonne czynne, by ograniczały 

swoje potrzeby i niosły pomoc, gwarantującą przetrwanie siostrom klauzurowym. Prymas Wyszyński 

daleki był od jakiejkolwiek negacji tej formy życia zakonnego. Przeciwnie, uważał, że w okresie forsowania 

kultury materialistycznej, konieczny był dla Kościoła zastrzyk sił duchowych płynących z życia 

kontemplacyjnego (tamże, s. 66-67).  

Prymas Wyszyński spodziewał się, że w przypadku instytutów konsekrowanych czynnych, 

dotychczasowa formacja sióstr do życia pracowitego przyczyni się do ich przetrwania. Polecał księżom 

proboszczom, by przyjmowali siostry do prac parafialnych, zapewniając im w ten sposób środki 

utrzymania. „Wizytowałem (…) jedną parafię” – wspominał – „ks. proboszcz maluchnej parafijki zaprosił 

sobie trzy zakonnice na siostry parafialne. Z początku jak przyszły, nie miały nic”. Odstąpił im dom 

parafialny i  przez rok je utrzymywał. „A teraz one mnie żywią” – cieszył się proboszcz, tłumacząc  

ks. Prymasowi, że pracowite siostry: poprowadziły kancelarię parafialną, katechizację, utrzymywały 

porządek w kościele, a jedna z nich zajmowała się pielęgnacją chorych na terenie parafii” (tamże, s. 247).  

Prymas Wyszyński przypominał o wymiernym wkładzie żeńskich zgromadzeń zakonnych  

w historię Kościoła: ”każda rodzina zakonna i każdy klasztor, to nie tylko kaplica, cele i refektarz, ale 

zazwyczaj – domy opieki dla ubogich, starców, i wędrownych, dla sierot i przechodniów. (…) Można 

powiedzieć, że historia dobroczynności to historia zakonów, i że zakony właśnie dały dowód wrażliwości 

na życie i potrzeby ubogich” (tamże, s. 196-198).  

Zwracał jednak uwagę na niebezpieczeństwa materializmu, które mogło zakraść się za furtę 

klasztorną. „Nieraz pytam odwiedzające mnie Siostry, co się dzieje w rodzinie zakonnej –  

A wybudowałyśmy to, teraz chcemy budować tamto. – A jak budowanie Boże idzie?” – pytał ks. Prymas i 

przestrzegał: „zajęcie się ekspansywnością zewnętrzną, zmaterializowanie może położyć życie zakonne. 

Będąc w Rzymie zauważyłem, że prawie każda rodzina zakonna zajęta jest w tej chwili jednym – 

budowaniem „casa generalizia”; budują gmachy, pałace, w których będą siedziały zarządy generalne i będą 

rządziły światem zakonnym. To jest straszne. To jest groźne. Nie trzeba naśladować tego”. Dla kontrastu 

przywoływał obrazy nędzy i niedostatku, zwłaszcza wielodzietnych rodzin. Nie pozwalał usprawiedliwiać 

się brakiem środków: „kiedyś zakony słynęły z tego, że właśnie one ratowały głodne rzesze. (…) Nie 

miały niekiedy nic, ale organizowały pomoc ludziom” i do kontynuowania tej szlachetnej tradycji zachęcał. 

Wołał o umiar: „musimy nasze zapędy budownicze opanować; a jeżeli już mamy koniecznie budować, to 

jak najskromniej, żeby jak najwięcej pozostało środków do niesienia doraźnej pomocy ludziom, którzy tej 
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pomocy od nas oczekują” (tamże, s. 68-69). Jeśli chciałbym Wam kogoś specjalnie zalecić, to przede 

wszystkim matki licznych rodzin, zwłaszcza osamotnione, opuszczone. … wytykają nam, że Kościół wiele 

mówi o tym, że w Polsce musi być dużo dzieci, ale nie myśli, jakby je wykarmić” (tamże, s. 196-198).  

Poddawał krytyce wszelkie przejawy materializmu: „można siedzieć w chałupie złotej, a życie 

duchowe na tym nic nie zyska, nie będzie się rozwijać, bo nie tylko ciało nie znosi otłuszczenia serca, ale  

i dusza tego nie znosi” (tamże, s. 143-144).  Ostrzegał, by tradycyjna gościnność zakonna, 

zwłaszcza wobec hierarchów Kościoła nie wiązała się z jakąś przesadą: „Zakony środków nie posiadają, 

bawimy się w uczty wystawne. (…)  To jest wyraz materialistycznego ustroju. Trzeba zerwać  z tym stylem. 

To, co jest nadmiarem na stole, może być potrzebne głodnej Siostrze, która usługuje i na to patrzy; tu jest 

wszystko, a tam niedożywienie. Gdy idzie o leczenie sióstr, nie ma środków. Ile sióstr jest bez zębów, są 

całe zgromadzenia bezzębne – młode kobiety i nikt o tym nie pomyśli – to się wiąże z systemem życia; 

mnóstwo sił traci się przedwcześnie; na tort będzie, na dentystę – nie. Ten nieporządek trzeba zmienić” 

(tamże, s. 171).  

Wzywał siostry, by nie dążyły do życia zbyt wygodnego życia, by raczej ceniły niedostatek. 

Zachęcał je do przeżywania trudności w duchu błogosławieństw, swoistej „terapii duchowej” i oczy-

szczenia. „Świat na Zachodzie jest bardzo bogaty” – zauważał – „ale ciekawa rzecz, szczęścia w tym 

bogactwie nie znajduje (…), w tym bogactwie Boga zatraca” (tamże, s. 80).    

  

Zakończenie  

 

Czy kultura życia codziennego w klasztorach była zatem faktem, czy jedynie postulatem? 

Rzeczywistość okazała się niezwykle złożona. Ks. Prymas Wyszyński w swoich przemówieniach 

do sióstr zakonnych z lat 1956-1960 zwracał uwagę na wielorakie aspekty kultury życia 

codziennego. Z jednej strony doceniał bogatą tradycję kulturową żeńskich zakonów i zgro-

madzeń zakonnych, jak również jej przejawy w ówczesnych realiach. Z drugiej natomiast strony, 

nie bał się demaskować braków, obłudy i nadużyć, które wymagały koniecznych korekt, 

gwarantujących żywotność polskiego życia zakonnego, nawet w tak niesprzyjających warunkach, 

jakie oferowało zakonom komunistyczne państwo.    
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Relacje interpersonalne z współpracownikami a zaangażowanie  

w pracę - analiza w ramach teorii wymagań i zasobów pracy.  

 

We are born into relationships, we live our lives in relationships with others, and when we die,  

the effects of our relationships survive in the lives of the living. 

(Berscheid,  1999, s. 261) 

 

 Wstęp  

 

 Współcześni badacze coraz częściej wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi nie tylko na relacje 

interpersonalne, które tworzą się pomiędzy emocjonalnie bliskimi sobie osobami, ale także na te, które 

rozwijają się pomiędzy ludźmi związanymi dążeniami do realizacji tych samych celów (Fitzsimons i Finkel, 

2010). Uzasadnione wydaje się zatem zainteresowanie znaczeniem, jakie relacje interpersonalne w miejscu 

pracy odgrywają dla funkcjonowania zawodowego i życia osobistego człowieka. Celem prezentowanej 

pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób relacje interpersonalne w miejscu pracy wiążą się  

z zaangażowaniem w pracę. Aby zrealizować ten cel, dokonano analizy badań empirycznych dotyczących 

związków pomiędzy relacjami interpersonalnymi z współpracownikami a zaangażowaniem w pracę. Dla 

zachowania spójności teoretycznej, realizację celu osadzono w ramach teorii wymagań i zasobów pracy 

Schaufeliego i Bakkera (2014). Pierwsza część artykułu opisuje fenomen zaangażowania w pracę oraz jego 

znaczenie dla funkcjonowania zawodowego człowieka. Następnie prezentowany jest przegląd badań 

empirycznych nad związkami relacji interpersonalnych z zaangażowaniem w pracę. Ostatnia część artykułu 

to próba klaryfikacji obecnego stanu wiedzy na temat znaczenia relacji interpersonalnych pomiędzy 

pracownikami w procesie kształtowania zaangażowania w pracę.  

 

 1. Czym jest zaangażowanie w pracę? 

 

 Naturalnie narzucającym się sposobem rozumienia zaangażowania w pracę jest postrzeganie go w 

kategoriach przeciwieństwa wypalenia zawodowego. Takie właśnie ujęcie przedstawia Maslach (2001) 

zakładając, iż zaangażowanie w pracę to w istocie brak wypalenia zawodowego charakteryzujący się 

wysokim poczuciem własnej skuteczności zawodowej, brakiem cynizmu oraz brakiem wyczerpania 

emocjonalnego. Jednak to nie jedyny sposób, w jaki badacze rozumieją zaangażowanie pracę. Bywa ono 

także postrzegane, jako dopasowanie pracownika do pełnionej przez niego roli zawodowej i utożsamianie 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 129 

się z tą rolą. W takim rozumieniu zaangażowany pracownik w pełni wyraża swoje prawdziwe ja (self)  

w pracy i poprzez pracę (Kahn, 1990) oraz inwestuje swoje poznawcze, emocjonalne i fizyczne zasoby  

w pełnioną przez siebie rolę zawodową (Rich i in., 2010). Zdaniem Rothbard (2001) zaangażowany 

pracownik charakteryzuje się dwiema właściwościami: jest zaabsorbowany pełnioną rolą zawodową  

i poświęca swojej pracy wiele uwagi. Zaangażowanie w pracę bywa utożsamiane (Britt i in., 2005)  

z poczuciem odpowiedzialności za wykonywaną pracę, przeświadczeniem, że sposób wykonania pracy i jej 

jakość jest ważna. Soane i in. (2012) za jeden z wymiarów zaangażowania w pracę uznają zaangażowanie 

społeczne (social engagement) rozumiane jako stopień, w jakim pracownik jest powiązany relacjami 

społecznymi ze swoim środowiskiem pracy oraz wartościami wyznawanymi wraz ze swoimi 

współpracownikami. Próbując znaleźć wspólny mianownik tak wielu sposobów rozumienia 

zaangażowania w pracę Shuck i in. (2012) zauważają, że większość badaczy postrzega zaangażowanie, jako 

pewien rodzaj poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej energii ukierunkowanej na osiąganie 

pozytywnych efektów pracy. 

 Na potrzeby prowadzonych w prezentowanym artykule analiz, zaangażowanie w pracę rozumiane 

będzie zgodnie z koncepcją zaangażowania w pracę Schaufeliego i współpracowników (2006) - najczęściej 

stosowanym obecnie w badaniach naukowych sposobem ujmowania zaangażowania (Saks, Gruman, 

2014). Zaangażowanie określa się tu jako raczej odrębny od wypalenia, niż będący jego przeciwieństwem, 

pozytywny stan umysłu charakteryzowany przez wigor – energię do pracy i wytrwałość wobec 

przeciwności, oddanie się pracy – przekonanie o znaczeniu i sensowności wykonywanej pracy i zaabsorbowanie 

pracą – głęboka koncentracja podczas pracy i trudność z oderwaniem się od niej (Schaufeli i in., 2006; 

Schaufeli i Bakker, 2010). Takie ujmowanie zaangażowania zyskuje akceptację badaczy, gdyż nie tylko 

opisuje, czym jest zaangażowanie, ale także umiejscawia je w kontekście teoretycznym w ramach teorii 

wymagań i zasobów pracy (Bakker i Demerouti, 2014). Przyczyn zaangażowania upatruje się tutaj we 

wzajemnym oddziaływaniu zasobów, jakie praca daje (np. wsparcie współpracowników) i wymagań, jakie 

stawia (np. wysokie tempo pracy) (Schaufeli i in., 2009).  

 

 2. Czy warto skupiać się na zaangażowaniu w pracę? 

 

 Zaangażowanie w pracę jest popularnym przedmiotem badań, gdyż wiąże się zarówno z dobro-

stanem pracowników, jak i z efektywnością ich pracy. Praca zaangażowanych jest lepiej oceniana przez 

przełożonych, zaangażowani częściej podejmują zadania, które wykraczają poza ich obowiązki oraz 

przejawiają mniej zachowań szkodliwych dla przedsiębiorstwa (Shantz, i in., 2013). Pracowników 

zaangażowanych cechuje niższa chęć rezygnacji z pracy (Yalabik i in., 2013) oraz mniejsza liczba absencji 

(Merrill i in., 2013). Zaangażowanie w pracę wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym 

(Leijten i in., 2014) oraz wyższym poziomem wykonania pracy (Halbesleben i Wheeler, 2008; Bakker i Bal, 

2010; Christian i in., 2011; Shimazu i in., 2012, Shimazu, i in., 2015). Zaangażowanie w pracę oddziałuje 

nie tylko na sferę pracy zawodowej, ale na całość życia pracowników, zaangażowani cechują się bowiem 

wyższą satysfakcją z życia i mniejszą liczbą symptomów depresyjnych (Hakanen i Schaufeli, 2012). 
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Pracownik zaangażowany jest zdrowszy i bardziej zadowolony zarówno z pracy, jak i swojego 

życia, a pracodawca w zaangażowanych pracownikach uzyskuje fachowców skłonnych wkładać w pracę 

dodatkowy wysiłek. Interesy pracodawcy i pracownika zwykle nie są zbieżne, jednak obecność w firmie 

zaangażowanych pracowników to sytuacja, w której obie strony wygrywają (Truss i in., 2011). Odwołanie 

się do pojęcia zaangażowania w pracę pozwala także na operacjonalizację nieuchwytnych dotąd aspektów 

funkcjonowania zawodowego, ich pomiar i wyznaczenie zobiektywizowanych, liczbowych wskaźników. 

Zaangażowanie w pracę wydaje się zatem użytecznym terminem, który w dobry sposób opisuje pozytywne 

aspekty funkcjonowania zawodowego pracownika. Co oczywiste nieodłącznym elementem każdej pracy są 

ludzie oraz relacje, w jakie ci ludzie ze sobą wchodzą. Ważne może być zatem zrozumienie, jak z zaanga-

żowaniem w pracę wiążą się relacje interpersonalne pomiędzy współpracownikami. 

 

3. Specyfika relacji interpersonalnych w miejscu pracy 

 

Najbardziej charakterystyczną cechą relacji interpersonalnych tworzących się między 

współpracownikami wydaje się być fakt, iż ich powstanie warunkowane jest zwykle czynnikami 

niezależnymi od woli jednostki. Relacje interpersonalne zostają pracownikowi niejako narzucone, wybiera 

on, co prawda, pracodawcę, ale rzadko ma możliwość wyboru przełożonego czy współpracowników 

zgodnie ze swoimi preferencjami. Pracownik może minimalizować intensywność niektórych relacji, lecz 

nie może ich całkowicie zerwać dopóki wiążą go zależności zawodowe. Drugą cechą interpersonalnych 

relacji pomiędzy współpracownikami jest ich znaczne sformalizowanie – jasne określenie struktury relacji i 

sposobu jej podtrzymywania wynikające z regulaminów funkcjonowania danej organizacji. Ponadto 

większość bliskich relacji interpersonalnych, nacechowana jest radością z samego faktu pozostawania  

w relacji. Tymczasem interpersonalne relacje zawodowe pozbawione mogą być aspektów przyjemno-

ściowych, a ich istotą jest dążenie do realizacji wspólnego celu pracy.  

 Zdaniem Airila i in. (2014) relacje interpersonalne w miejscu pracy można ogólnie podzielić na 

relacje z przełożonymi oraz z współpracownikami. Relacja z przełożonym tworzona jest, jako wypadkowa 

poziomu wsparcia od przełożonego oraz sposobu kontroli pracy przez przełożonego. Relacje pomiędzy 

współpracownikami tworzone są poprzez interakcję wzajemnej współpracy i konfliktów. 

 Z kolei teoria leader – member exchange (LMX) (Sparrowe i Liden, 1997; Gerstner i Day,1997) 

zakłada, iż liderzy tworzą z każdym z podwładnych unikalne relacje. Relacje te mogą rozciągać się od 

bliskich relacji wzajemnego wsparcia, zaufania i lojalności, do relacji dalekich – minimalizowania 

wzajemnych oczekiwań i spełniania jedynie formalnych wymagań zapisanych w umowach. Okazuje się, iż 

bliskie relacje interpersonalne między przełożonym a jego podwładnym wiążą się ze stawianiem przez 

przełożonych specyficznych i lepiej dopasowanych zadań. Z kolei pracownicy w takiej relacji mają 

skłonność do realizowania bardziej ambitnych celów zawodowych (Bezuijen i in., 2010). Bliskie relacje 

pomiędzy liderem a pracownikiem przekładają się także na redukcję stresu odczuwanego przez 

pracownika oraz zwiększają stopień utożsamiania się z pracą, a zmniejszają liczbę konfliktów wywołanych 

rolą zawodową (Lawrence i Michele Kacmar, 2012).  
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 Relacje interpersonalne mogą być rozumiane w różny sposób i w różnym kontekście 

teoretycznym. Chcąc w trafny i spójny sposób przeanalizować, jakie znaczenie dla zaangażowania w pracę 

mają relacje interpersonalne z współpracownikami, za tło teoretyczne przyjęto teorię wymagań i zasobów 

pracy, która jest uznanym i sprawdzonym empirycznie sposobem wyjaśniania zaangażowania w pracę 

(Halbesleben i in., 2010 Nahrgang i in., 2011). W ramach teorii wymagań i zasobów pracy (Bakker  

i Demerouti, 2014) zaangażowanie w pracę postrzegane jest, jako efekt wzajemnych oddziaływań 

pomiędzy wymaganiami, jakie praca stawia a zasobami, jakie praca daje i jakie posiada pracownik. 

Wymagania pracy to czynniki o charakterze społecznym, emocjonalnym, fizycznym lub poznawczym, 

które pracownik musi przezwyciężyć i z którymi musi się zmagać wykonując swoją pracę. Zasoby to te 

aspekty pracy lub cechy pracownika, które obniżają poziom stresu oraz ułatwiają osiąganie celów 

zawodowych i stymulują rozwój osobisty (Schaufeli i Taris, 2014). Relacje interpersonalne z 

współpracownikami mogą być postrzegane tu, jako zasób pracy pozwalający zmagać się z codziennymi 

wymaganiami i budujący zaangażowanie w pracę (Bakker i in., 2004).  

 

 4. Relacje interpersonalne w miejscu pracy a zaangażowanie w pracę - analizy 

 empiryczne 

 

 Holenderscy pracownicy zatrudnieni w call center (N=477), którzy oceniali, iż mogą liczyć na 

wsparcie swoich współpracowników, byli bardziej oddani pracy i w większym stopniu przywiązani do 

organizacji, a w efekcie mniej skłonni do rezygnacji z pracy (Bakker i in., 2003). Wykazano (N=146), iż 

relacje interpersonalne z współpracownikami oparte na wsparciu i zrozumieniu są predyktorem 

zaangażowania w pracę, z kolei zaangażowanie wiąże się z wkładanym w pracę dodatkowym wysiłkiem 

wykraczającym poza formalne zawodowe zobowiązania. Co ciekawe, zasoby pracy, w tym pozytywne 

relacje interpersonalne, słabo wiązały się z poziomem wykonywania podstawowych - formalnie 

określonych obowiązków zawodowych (Bakker i in., 2004). Kolejne badania (N=714) wykazały, iż 

obecność w miejscu pracy zasobów, takich jak wsparcie społeczne oraz wsparcie ze strony przełożonego, 

buduje w pracowniku zasoby osobiste: optymizm, poczucie własnej skuteczności oraz wysoką samoocenę, 

a te czynniki są z kolei predyktorem zaangażowania w pracę (Xanthopoulou i in. 2007). Podczas 10-letnich 

longitudinalnych badań (N=403) dowiedziono, iż bazowy pomiar poziomu zasobów pracy - relacji 

interpersonalnych z przełożonym i współpracownikami, pozwalał przewidywać poziom zaangażowania w 

pracę 10 lat później, natomiast zaangażowanie w pracę wiązało się z subiektywnie ocenianą zdolnością do 

pracy. Innymi słowy, relacje interpersonalne w miejscu pracy mogą oddziaływać na subiektywnie ocenianą 

zdolność do wykonywania pracy poprzez wytwarzanie stanu zaangażowania w pracę (Airila i in., 2014).  

W badaniach na grupie fińskich nauczycieli (N=805) wykazano, że wsparcie ze strony przełożonego 

szczególnie silnie oddziałuje na poziom zaangażowania w pracę wśród nauczycieli, którzy doświadczają 

wysokiego poziomu stresu związanego z trudnymi zachowaniami uczniów. Z kolei wśród nauczycieli, 

którzy nie doświadczali wysokiego poziomu stresu w pracy, związek pomiędzy pozytywną relacją  

z menedżerem a zaangażowaniem w pracę był słabszy. Można zatem przypuszczać, że relacja  
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z przełożonym jest niezwykle ważna dla kształtowania zaangażowania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych  

i stresujących (Bakker i in., 2007). Kolejne badania na grupie fińskich nauczycieli (N=2038) wykazały 

pozytywny związek wsparcia ze strony przełożonego z zaangażowaniem w pracę, a zaangażowania  

w pracę z przywiązaniem do organizacji (Hakanen i in., 2006). W zakrojonych na szeroką skalę badaniach 

opiekunów medycznych (N=3092) wykazano, iż pozytywna, wspierająca relacja z współpracownikami 

wiąże się z niższym poziomem cynicznej postawy wobec pracy oraz z wyższym poziomem przekonania  

o własnej skuteczności zawodowej (Bakker i in., 2003). Inne badania na grupie holenderskich opiekunów 

medycznych (N=747) wykazały, iż zasoby pracy, takie jak: otrzymywanie informacji zwrotnych od 

przełożonego oraz wsparcie ze strony współpracowników, pełnią rolę bufora – czynnika zmniejszającego 

negatywne oddziaływanie wymagań pracy na wypalenie zawodowe. Efekt ten był silniejszy w przypadku 

wymagań pracy o charakterze emocjonalnym (np. konflikty z podopiecznym) niż o charakterze fizycznym 

(np. nadmierne obciążenie pracą) (Xanthopoulou i in., 2007b). W badaniach wśród menedżerów firm 

telekomunikacyjnych (N=587), wsparcie ze strony przełożonego negatywnie wiązało się z poziomem 

cynizmu i wyczerpania pracą oraz z pracoholizmem charakteryzowanym przez wewnętrzny przymus 

pracy, któremu nie można się przeciwstawić. Natomiast wsparcie ze strony współpracowników 

pozytywnie wiązało się z przekonaniem o własnej skuteczności oraz z oddaniem się wykonywanej pracy 

(Schaufeli i in., 2008). Badania na próbie norweskich pracowników (N=605) ujawniły pozytywny związek 

wsparcia społecznego z zaangażowaniem w pracę i negatywny z symptomami depresyjnymi. Szczegółowe 

analizy wykazały, iż pozytywne relacje z współpracownikami wiążą się z mniejszymi objawami 

depresyjnymi poprzez zwiększanie poziomu zaangażowania w pracę. Wsparcie ze strony 

współpracowników pozwala rozwijać zaangażowanie w pracę, które z kolei wiąże się z mniejszą liczbą 

symptomów depresyjnych (Torp i in., 2013). Międzynarodowe badania z udziałem pracowników  

z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Holandii, Portugalii i Szwecji (N=7867) pokazały, iż pozytywne 

relacje interpersonalne z współpracownikami o charakterze wspierającym, cechujące się wzajemnym 

zrozumieniem i akceptacją, były predyktorem zaangażowania w pracę wśród pracowników ze wszystkich 

krajów uwzględnionych w badaniu (Taipale i in., 2011). Sawang (2012) badając zaangażowanie w pracę 

techników z branży IT (N=307) wykazała, iż pracownicy, którzy doświadczali wymagań pracy przy 

jednoczesnej pozytywnej wspierającej relacji z przełożonym, cechowali się wyższym zaangażowaniem  

w pracę niż pracownicy, którzy utrzymywali z przełożonymi gorsze relacje interpersonalne. Relacje ze 

współpracownikami nie miały już takiego charakteru i nie modyfikowały siły związku wymagania pracy – 

zaangażowanie w pracę. Podobne spostrzeżenia poczyniły Othman i Nasurdin (2013), które badały 

malezyjskie pielęgniarki (N=402). Zauważono, iż poziom wsparcia ze strony przełożonego wiązał się  

z poziomem zaangażowania w pracę, ale poziom wsparcia ze strony współpracowników nie wykazywał 

już takiego związku. 
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5. Podsumowanie - co wynika z badań empirycznych? 

 

 Odpowiadając na główne pytanie badawcze dotyczące związku między relacjami 

interpersonalnymi z współpracownikami a zaangażowaniem w pracę, można stwierdzić, iż prezentowane 

badania w ramach teorii wymagań i zasobów pracy dają podstawy do stwierdzenia, iż jakość relacji 

interpersonalnych z współpracownikami wykazuje istotny związek z zaangażowaniem w pracę. 

Pracownicy, którzy z współpracownikami nawiązali relacje interpersonalne charakteryzujące się 

zrozumieniem, akceptacją i wzajemnym wspieraniem się, przejawiają wyższy poziom zaangażowania  

w pracę niż pracownicy, którym nie udało się nawiązać takich relacji. Takie pozytywne i bezpieczne 

interpersonalne relacje pomiędzy pracownikami pozwalają na ponoszenie porażek i popełnianie błędów 

bez obawy o krytykę, budują przez to poczucie bezpieczeństwa i przyczyniają się do większego 

angażowania się pracowników w wykonywaną pracę (Khan, 1990).  

 Wydaje się, że najistotniejszą dla rozwoju zaangażowania w pracę cechą relacji interpersonalnych 

pomiędzy współpracownikami nie jest ich bliskość, intensywność czy czas trwania, ale to, na ile relacja ma 

charakter więzi zbudowanej na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Taki wniosek może być szczególnie 

istotny z perspektywy profilaktyki zaangażowania w pracę. Wydaje się, że, o ile trudno stworzyć między 

pracownikami bliską i intensywną relację interpersonalną, to poprzez odpowiednie treningi komunikacji 

interpersonalnej (Hynes, 2012) można próbować sprawić, by pracownicy stworzyli relację wzajemnego 

szacunku i wsparcia w zawodowych działaniach, zyskując przez to dodatkowy zasób do zmagania się  

z codziennymi wymaganiami pracy. 

 Relacje interpersonalne z współpracownikami mogą oddziaływać na poziom zaangażowania także 

pośrednio. Wydaje się, iż pozytywne relacje interpersonalne z współpracownikami oparte na wzajemnym 

wsparciu prowadzą do budowania w pracowniku zasobów osobistych, takich jak: optymizm, adekwatna 

samoocena i poczucie własnej skuteczności, z kolei te cechy wykazują istotny związek z poziomem 

zaangażowania w pracę. 

 Wymagania pracy wydają się być czynnikiem moderującym związek pomiędzy relacjami 

interpersonalnymi w miejscu pracy a zaangażowaniem w pracę. Pozytywne relacje interpersonalne  

z współpracownikami są szczególnie ważne dla tworzenia zaangażowania w środowisku bogatym  

w wymagania i stresory. W przypadku braku wysokich wymagań pracy, relacje interpersonalne  

z współpracownikami mogą mieć słabszy związek z poziomem zaangażowania w pracę. 

 Relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami mogą odgrywać znaczącą rolę dla zaangażowania 

w pracę oraz wkładania w pracę dodatkowego wysiłku. Zatem relacje interpersonalne między 

współpracownikami nabierają szczególnego znaczenia w tych zawodach, w których wychodzenie poza 

sformalizowane obowiązki może owocować dodatkowymi korzyściami. Lekarze, policjanci, urzędnicy 

państwowi mogą wykonać minimum wymaganej od nich pracy lub wkładać w nią dodatkowy wysiłek. Być 

może właśnie relacje interpersonalne, jakie tworzą z współpracownikami, to jeden z kluczowych 

czynników, które wiążą się z ich zaangażowaniem w pracę. 
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 Jak wskazują wyniki badań empirycznych, relacja interpersonalna z współpracownikami, która 

oparta jest na wzajemnym zrozumieniu i wsparciu, jest istotnym predyktorem zaangażowania w pracę,  

a siła tego związku jest tym większa im więcej wymagań praca stawia. Wyniki przeprowadzanych analiz 

potwierdzają potoczne przekonanie, iż warto mieć z kolegami z pracy dobre relacje, wskazując, że dobre 

relacje to niekoniecznie relacje bliskie i głębokie, ale relacje wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Takie 

relacje pozwalają rozwijać się zaangażowaniu w pracę - stanowi, który pozytywnie wiąże się nie tylko  

z funkcjonowaniem zawodowym, ale także z życiem osobistym pracownika. 

 

6. Ograniczenia  

 

  Na zakończenie warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenia omawianych badań. Badacze 

wskazują, że relacje z współpracownikami są istotnym predyktorem zaangażowania w pracę. Jednak 

jedynie nieliczni uwzględniają w swoich analizach jednocześnie relacje z przełożonymi, jak i z współ-

pracownikami. Co więcej, wyniki badań uwzględniających oba typy relacji są niekonluzywne. Niektórzy 

(np. Sawang, 2012; Othman i Nasurdin, 2013) wskazują, że to relacje z przełożonym są kluczowe dla 

rozwoju zaangażowania w pracę, inni (np. Schaufeli i in., 2008; Airila i in., 2014) stwierdzają, że zarówno 

relacje z przełożonymi, jak i z współpracownikami istotnie wiążą się z zaangażowaniem w pracę. 

Wiadomo, iż zmienne wyjaśniające mogą oddziaływać nie tylko na zmienną wyjaśnianą, ale także na siebie 

nawzajem, tworząc przez to sieci skomplikowanych powiązań (Baron i Kenny, 1986). Być może, relacje 

interpersonalne z przełożonymi i z współpracownikami wzajemnie na siebie oddziałują i w zależności od 

efektów tych oddziaływań w różny sposób wiążą się z zaangażowaniem w pracę. Pomysł taki może być 

źródłem ciekawych hipotez i otwiera pole do dalszych poszukiwań badawczych w celu pogłębienia wiedzy 

o związkach zaangażowania w pracę z relacjami interpersonalnymi w miejscu pracy.  

 

Bibliografia: 

Airila, A., Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B., Luukkonen, R., Punakallio, A., Lusa, S. (2014). Are job and 

personal resources associated with work ability 10 years later? The mediating role of work engagement. 

Work & Stress, 28(1), 87–105.  

Anitha J., A. (2014). Determinants of employee engagement and their impact on employee performance. 

International Journal of Productivity & Performance Management, 63(3), 308-323. 

Bakker A. B., Bal M. P. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting 

teachers, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 189–206.  

Bakker A.B., Demerouti E. (2014). The Job Demands-Resources Theory (W:) Work and Wellbeing: 

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Volume III, P. Y. Chen, C. L. Cooper (Red.), John Wiley & Sons, 

West Sussex, pp. 37-65. 

Bakker, A. B., Demerouti, E., Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict 

burnout and performance, Human Resource Management 43(1), 83–104.  



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 135 

Bakker, A. B., Demerouti, E., Taris, T., Schaufeli, W. B., Schreurs, P. (2003). A multigroup analysis of the 

job demands-resources model in four home-care organizations. International Journal of Stress Management, 

10, 16–38. 

Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work 

engagement, particularly when job demands are high. Journal of Educational Psychology, 99(2), 274–284.  

Bakker, A., Demerouti, E., Schaufeli, W. (2003). Dual processes at work in a call centre: An application of 

the job demands – resources model. European Journal of Work and Organizational Psychology, 12(4), 393–

417.  

Baron, R. M., Kenny, D. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological 

research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 

51(6), 1173–1182.  

Berscheid, E. (1999). The greening of relationship science. The American Psychologist, 54(4), 260–266.  

Bezuijen, X. M., van Dam, K., van den Berg, P. T., Thierry, H. (2010). How leaders stimulate employee 

learning: A leader-member exchange approach. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 83(3), 

673–693.  

Britt, T. W., Castro, C. A., Adler, A. B. (2005). Self-engagement, stressors, and health: a longitudinal study. 

Personality & Social Psychology Bulletin, 31(11), 1475–86.  

Christian, M. S., Garza, A. S., Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of 

its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology, 64, 89–136. 

Fitzsimons, G. M., Finkel, E. J. (2010). Interpersonal Influences on Self-Regulation. Current Directions in 

Psychological Science, 19(2), 101–105.  

Gerstner, C. R., Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange theory: correlates and 

construct issues. Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-844. 

Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms 

and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141(2-3), 

415–24.  

Hakanen, J. J., Bakker, A. B., Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. 

Journal of School Psychology, 43(6), 495–513.  

Halbesleben J.R.B. (2010), A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, 

resources, and consequences. (W:) Work engagement: A handbook of essential theory and research, Bakker, 

A.B., Leiter, M. P. (Red.) Nowy Jork, NY, Psychology Press, s. 102-117. 

Halbesleben, J. R. B., Wheeler, A. R. (2008). The relative roles of engagement and embeddedness in 

predicting job performance and intention to leave. Work & Stress, 22(3), 242–256.  

Hansen, A., Byrne, Z., Kiersch, C., Hansen, A. (2014). How interpersonal leadership relates to employee 

engagement. Journal of Managerial Psychology, 29(8), 953–972.  

Hynes, G. E. (2012). Improving Employees’ Interpersonal Communication Competencies: A Qualitative 

Study. Business Communication Quarterly 75 (4), 466-475. 



WOKÓŁ KULTURY 

 

ISSN 2082-7067 4(24)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Kahn, W.A. (1990). Psychological condition of Personal Engagement and Disengagement at Work. 

Academy of Management Journal, 33(4), 692-724. 

Lawrence, E. R., Michele Kacmar, K. (2012). Leader-Member Exchange and Stress: The Mediating Role 

of Job Involvement and Role Conflict. Journal of Behavioral & Applied Management, 14(1), 39–52.  

Leijten, F. R. M., van den Heuvel, S. G., van der Beek, A. J., Ybema, J. F., Robroek, S. J. W., Burdorf,  

A. (2014). Associations of work-related factors and work engagement with mental and physical health: 

a 1-year follow-up study among older workers. Journal of Occupational Rehabilitation 25(1), 86–95.  

Merrill, R. M., Aldana, S. G., Pope, J. E., Anderson, D. R., Coberley, C. R., Grossmeier, J. J., (2013). Self-

Rated Job Performance and Absenteeism According to Employee Engagement, Health Behaviors, and 

Physical Health. Journal of Occupational, 55(1), 10–18.  

Nahrgang J. D., Morgeson F. P., Hofmann D. A. (2011). Safety at work: A meta-analytic investigation of 

the link between job demands, job resources, burnout, engagement, and safety outcomes, Journal of 

Applied Psychology, 96, 71–94. 

Othman, N., Nasurdin, A. M. (2013). Social support and work engagement: A study of Malaysian nurses. 

Journal of Nursing Management, 21(8), 1083–1090.  

Rich, B.L., LePine, J.A., Crawford, E.R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job 

performance.  Academy of Management Journal, 53(3), 617–635. 

Rothbard, N. P. (2001). Enriching or depleting? The Dynamics of engagement in work and family roles. 

Administrative Science Quarterly, 46, 655–684. 

Saks, A. M., Gruman, J. A. (2014). What Do We Really Know About Employee Engagement? Human 

Resource Development Quarterly, 25(2), 155–182.  

Sawang, S. (2012). Is there an inverted U-shaped relationship between job demands and work 

engagement: The moderating role of social support? International Journal of Manpower, 33(2), 178–186.  

Scandura, T. A., Graen, G. B. (1984). Moderating effects of initial leader-member exchange status on the 

effects of leadership intervention Journal of Applied Psychology, 69, 428-436 

Schaufeli, W. B, Taris, T. W. (2014) A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications 

for Improving Work and Health, (W:) Bridging Occupational, Organizational and Public Health: 

A Transdisciplinary Approach, G.F. Bauer O. Hämmig (Red.), Springer Science+Business, Media 

Dordrecht pp.43-68. 

Schaufeli, W. B., Taris, T. W., van Rhenen, W. (2008). Workaholism, Burnout, and Work Engagement: 

Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology, 57(2), 173–203.  

Schaufeli, W.B., Bakker A.B. Van Rhenen W. (2009), How Changes in Job Demands and Resources 

Predict Burnout, Work Engagement, and Sickness Absenteeism. Journal of Organizational Behavior 30(7), 

893–917. 

Schaufeli, W.B., Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the 

concept, (W:) Work engagement: a handbook of essential theory and research, A.B. Bakker M. P. (Red.) Leiter, 

NY, pp.10-24. 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 137 

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short 

questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701–716. 

Shantz, A., Alfes, K., Truss, C., Soane, E. C. (2013). The role of employee engagement in the relationship 

between job design and task performance, citizenship and deviant behaviours, The International Journal  

of Human Resource Management 24(13), 2608–2627.  

Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kamiyama, K., Kawakami, N. (2015). Workaholism vs. Work Engagement: 

the Two Different Predictors of Future Well-being and Performance. International Journal of Behavioral 

Medicine, 22(1) 18–23.  

Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kubota, K., Kawakami, N. (2012). Do Workaholism and Work 

Engagement Predict Employee Well-being and Performance in Opposite Directions? Industrial Health, 

50(4), 316–321.  

Shuck, B., Ghosh, R., Zigarmi, D., Nimon, K. (2012). The Jingle Jangle of Employee Engagement: 

Further Exploration of the Emerging Construct and Implications for Workplace Learning and 

Performance. Human Resource Development Review, 12(1), 11–35.  

Soane, E., Truss, C., Alfes, K., Shantz, A., Rees, C., Gatenby, M. (2012). Development and application  

of a new measure of employee engagement: the ISA Engagement Scale. Human Resource Development 

International, 15(5), 529–547.  

Sparrowe, R. T., Liden, R. C. (1997). Process and structure in leader–member exchange. Academy of 

Management Review, 22, 522–552. 

Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., Nätti, J. (2011). Work engagement in eight European countries: The 

role of job demands, autonomy, and social support. International Journal of Sociology and Social Policy, 

31(7/8), 486–504.  

Torp, S., Grimsmo, Hagen, S., Duran, Gudbergsson, S. B. (2013). Work engagement: A practical measure 

for workplace health promotion. Health Promotion International, 28(3), 387–396.  

Truss, K., Soane, E., Delbridge, R., Alfes, K., Shantz, A., Petrov, G. (2011). Employee engagement, 

organisational performance and individual well-being: exploring the evidence, developing the theory. 

The International Journal of Human Resource Management, 22(1), 232–233.  

Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources 

in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121–141.  

Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Dollard, M. F., Demerouti, E., Schaufeli, W. B., Taris, T. W., Schreurs, 

P. J. G. (2007b). When do job demands particularly predict burnout?: The moderating role of job 

resources. Journal of Managerial Psychology, 22, 766–786.  

Yalabik, Z. Y., Popaitoon, P., Chowne, J. Rayton, B. (2013). Work engagement as a mediator between 

employee attitudes and outcomes. The International Journal of Human Resource Management, 24(14), 2799–

2823.  

 

 

 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 ISSN 2082-7067 4(24)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Prof. nadzw. dr hab. Edyta Wolter 

Faculty of History of Education and Nurture 
Department of Pedagogical Sciences 
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 
 

 

Ecological Culture as the Hope of the 21 ST  Century 

 

 

The purpose of the article is to present the significance of ecological culture in the civilisation 

development in the 21st century on the basis of the works of Henryk Skolimowski - a philosophy 

professor, a graduate of the Warsaw Technical University and the University of Warsaw (who completed 

technical, music and philosophical studies and went to the USA to give lectures in philosophy) and the 

originator of eco-philosophy. In 1992 he founded the first Faculty of Ecological Philosophy in the world 

at the Technical University of Łódź. He accepted the following as his philosophical predecessors: Alfred 

North Whitehead, Pierre Teilhard de Chardin and Martin Heidegger. Representatives of something he 

called cosmic religiousness for him included first of all Plato (as he explained, Plato was the most 

ingenious representative of the harmony of the Greek Logos, the Greek sense of harmony), stoics, 

Plotinus, St. Francis of Assisi, Benedict Spinoza, Johann Wolfgang von Goethe, Pierre Teilhard de 

Chardin, Alfred North Whitehead.  

According to Skolimowski, ecology is the first holistic science and the hope (the mother of the 

wise) of new strategies of life in the 21st century. In his concept, the world is a kind of sanctuary, not  

a deterministic machine. In this context, it is therefore worth reminding that humanism1 can be perceived 

as a general view on social life, thinking perspective (see Wielka Encyklopedia, 1901, pp. 481-490), 

humanistic attitude – open, sensitive to the issues of human beings, environment and nature (regardless of 

professional specialisation) (see Suchodolski, Wojnar, 1990, p. 43), with the simultaneous respect for 

personal identity in its transforming action, open to people and things, open to the world (see: ibid, p. 61).  

The notion of humanism refers to a few aspects; first of all - intellectual trend2, secondly - 

philosophical concepts regarding human being as the highest value and thirdly - attitude (intellectual and 

moral, most of all). The process of shaping this notion was related to the history of philosophical 

anthropology and the line along which humanism developed evolved from anthropocentric humanism in 

the Renaissance - through Baroque, multifaceted humanism in the European strife for the emancipation 

of reason in the 17thy century - then civic humanism of the Enlightenment 3- national humanism in the 

                                                 
1 The notion of humanism was first  disseminated in the 19th century. It was first used by a Bavarian teacher  
F.J. Niethammer in 1808 to refer to a general “classical education” covering the knowledge of languages as well as 
Greek and Latin literature. See Ostrowska (2003), p. 267. 
2 The leading thought of this intellectual trend was Terence’s thesis: Homo sum, humani nihil a me alienem esse putto (I am 
human and nothing human is alien to me), in connection with the rebirth of the ideals of the ancient culture  at the 
turn of the 14th century and their presentation as the opposition to the theocentric culture of the Middle Ages. 
3 In the age of Enlightenment there was a shift from the age of religion to the age of science. 
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age of Romanticism4 - humanism of social utilitarianism in the age of positivism - humanism of the 

general modernist tendency in the Polish culture in the period from 1890 to 1939, to humanism of the 

general tendency of the post-modern culture after the World War II (Wolter, 2006, pp. 5-7), when 

attempts were made to discover new meanings and sense of particular aspects of social life in the “global 

electronic village” (global, planetary humanism).  

Humanism of the so called technical civilisation is focused on general human values of the post-

industrial society (Bullock, Stallybras, Trombley, Eadie, 1999, p. 461) in the circumstances when facts 

become an interpretation and challenge the legitimacy of totalitarian thinking (see Janaszek-Ivanickowa, 

1996, p. 81 et seq.), and as a result another industrial (postindustrial) revolution related to global industrial 

technology, fast growth of telecommunications, sophisticated needs blend with egalitarian mass culture 

(see Wilkoszewska, 1997, p. 32 et seq.), boundaries between art and consumerism, avant garde and 

tradition, reality and imagination are reduced and the post-modern processing of cultural heritage takes 

place (with the mission of translators - hermeneutists in culture). According to postmodernists, a historical 

source no longer guides us into the past, but rather to its new interpretation (see Dybiec, 2005, p 22). The 

culture of postmodernism5 is related to living up to the challenge of constant “becoming” (homo viator6), 

expressing disagreement to the presence of the one and only interpretation of thought (see Witkowski, 

1997, pp37-315), and is a prelude to the “era of spiritual liberation of people” thanks to the shift towards 

the ecological age (see Skolimowski, 1993a, p 215).  

Human being is an agent (he ruins the global biosphere) and a victim (mental disorders, physical 

ailments, the homo homini lupus ethics of exploitation and unfairness) of the ecological crisis7, he creates  

a dangerous perspective for the world (breakdown of the balance of natural, physical and chemical 

processes) (see Kożuchowski, 2008, p 25). He should therefore repair the world (Marcol, 2002, p.8) thanks 

to the process of shaping inner harmony and creating external order, expressed in the social 

environmental responsibility, awareness8 of the danger caused by the degradation of environment. 

Material needs must be combined with the development of feelings, so that human being in the social and 

natural environment, in the process of growth learns to use the gifts of nature wisely and resorts only to 

“soft technology” (Piotrowski, 2006, p. 84 et seq.) in harmony with nature, rather than trying to 

subordinate nature to science and technology in the process of self-fulfilment.  

The alternative to the mechanistic and positivist paradigm9 is ecological philosophy10 (eco-

philosophy) (see Dołęga, 2007, p. 64 et seq.), which draws on Pierre Teilhard de Chardin’s idea on 

                                                 
4 According to Henryk Skolimowski, the romantic attitude was the attitude of inspiration and flair (as opposed to the 
positivist rationalism) and has some practical value. It is the value of beauty and spirit in the mystery of the world. 
See Skolimowski (1991a).  
5 According to Piotr Sztompka, the expansion of postmodern concepts involves a rejection of all thought threads 
typical of 19th and 20th century - modernity - and therefore also of the idea of progress. See Sztompka (2002).  
6 Homo viator (Latin) -  man on the way. This term was introduced by G. Marcel and referred to a pilgrim 
experiencing the dynamics of human being in the environment where he lives. 
7 The causes of the ecological crisis include: culture-related, scientific, economic, technological and direct factors. See 
Kiełczewski (2001).  
8 Religious awareness - according to Henryk Skolimowski - constituted the thesis; technological awareness was the 
antithesis, whereas ecological awareness is the synthesis, since it means  return to the spiritual.  
9 Mechanistic consciousness is related to the idea of the world as a machine. 
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evolution and from the fact that “positivist ideology has been exhausted - its 20th century version and the 

general one, starting with Francis Bacon” (Skolimowski, 1993b, p. 20). According to Henryk 

Skolimowski11, the universe is the man’s home (sanctuary), and physical reality has a holistic nature (see 

Kiełczewski, 2001, p 69). Ecological humanism is the first step towards ecological philosophy (see 

Skolimowski, Górecki, 2003, p. 44), which is made up of cosmology(the theory of being), eschatology 

(doctrine of the destination of the world and human being), ethics(rules of behaviour).  

Skolimowski explained that at the turn of the 20th century, a new idea of progress was developing 

(as a historical necessity), because civilisation is already going along two routes: the old, mechanistic one12 

and the new, ecological13, transcendental, evolutionary one. New quality is to be a process of creating 

awareness: ecological, holistic14, transcendental, sacral, spiritual15. It must be related to the shift from 

analytical and pragmatic reason - to ecological reason, because mechanistic awareness is atheistic (it 

manipulates and exploits), whereas ecological awareness has spiritual dimension and is transcendental (see 

Skolimowski (1993b), p. 26. It is a philosophy of life - a strategy of wise, dignified, integral life, therefore it 

is a healthy/constructive attitude to life. 

In Henryk Skolimowski’s concept, ecological humanism is the basis of ecological culture and is 

part of eco-philosophy16, while ecological balance is related to the balance of humanity. In professor 

Skolimowski’s theory, the basic theses of ecological humanism Include the following: the coming era 

should be an era of care and attention, the world should be perceived as a sanctuary and knowledge is to 

be an intermediary between people and creative forces of evolution (see Skolimowski, 1993a, p 80). 

Skolimowski explained that separating facts from values, human being from knowledge and physical 

phenomena from all the others, has led to the atomisation of the physical world - also human world. He 

defined three basic (different) thinking systems, which contribute to the ethical atmosphere of the turn of 

the 20th century. These systems are: postmodernism (ethics of extreme relativism17 and nihilism18), pan–

                                                                                                                                                         
10 Henri Bergson (1859 – 1941) is one of the precursors of ecological philosophy, because he introduced the idea of 
“creative evolution” and “deep self” identified with the internal experience of permanence - justified by Pierre 
Theilhard de Chardin.  
11 According to Henryk Skolimowski, Francis Bacon vulgarised the notion of knowledge and wisdom (he claimed 
that knowledge is power - the power of extracting knowledge from the nature, subordinating the nature), Voltaire 
and D. Diderot trivialised the concept of progress and K. Marx and Descartes distorted  modern philosophy. See 
Skolimowski, Górecki (2003), p. 81. See Skolimowski (1993b), p. 85. 
12 Classical empiricism, 19th century positivism and 20th century logical empiricism  separated values from 
knowledge, attributing utmost significance to the latter. Many intellectuals in the so called Western world (also in 
Poland) have respect for positive knowledge and rationalism - they are driven by ethical imperatives: control, 
manipulation, efficiency, competition, reification of the world (methodological projection is atomising). 
13 The key ecological value is reverence (respect for life), understood (especially_ in the Franciscan sense. 
14 Skolimowski explained that life is holistic (from Greek: holos – whole, the notion of holism was first used by Jean 
Ch. Smuts (1870 – 1950) in the book titled  “Holism and evolution”. J. Ch. Smuts initiated the theory of 
development, pursuant to which the whole is not a total sum of its component parts anf the world is subject to 
evolution, thanks to which new qualities appear. 
15 Not necessarily religious, but is supposed to induce reflection on oneself and the world. 
16 The philosophy of Henryk Skolimowski is a form of post-post-modern philosophy expressed in a positive form. 
See Skolimowski (1999), p. 89. 
17 In the ecological  paradigm, relativism and cynicism are not values, but anti-values. 
18 In postmodernism „anything goes” – everything is equally justified or equally unjustified. It is a metaphor of 
“epistemological anarchism”, nothing sacred. See Feyerabend (2001), p. 5. 
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technism19 (science and technology in the service of capitalism; maximum efficiency and competition), 

religious view on life (with the unappreciated 20 ethics of St. Francis of Assisi) (see Skolimowski, 2007, pp. 

84-85).  

Skolimowski explained that ecological culture21 is the hope of the 21st century (see Skolimowski, 

1999, p. 105), because technological and information society does not teach wisdom and positive 

rationalism is down-to-earth (based on empirical, practical values). General vulgarisation of social life 

breeds the need to protect values such as: truth, beauty22, goodness and human being - who contains 

Divine Element inside (potential sacredness) (see Skolimowski, 1991a, p 73). Skolimowski emphasised 

that upbringing, as a social and civilisation-related enterprise, must serve the quality of life (see 

Skolimowski, 1991b, p 27), and promote liberation from destructive thinking23, which is the source of 

most ecological problems. It should be the process of preparation24 for ecological lifestyle (see 

Skolimowski, 1996, p. 4) and a way to reach the inside of human being, because an ecological human is 

not a “rational animal”, but a spiritual homo creator. 

Since evolution involves the understanding of the abundance of contexts and their continuous 

deepening, professor Henryk Skolimowski explained that it is a specific eulogy of creativity (as well as the 

whole Cosmos in the process of becoming), it is therefore postulated that it is necessary to bring up  

a society of wisdom, which values subjectivity25 and intuition. In his opinion, information society does not 

teach wisdom and as such is yet another illusion. Skolimowski explained that wisdom is expressed in the 

affinity with the Cosmos, and ecological humanism may not be seen solely in the sphere of ideational 

attitudes, but should be pursued systemically, in everyday practice, so as to transform creatively and 

continue the evolution in the process of bringing up the society for “pure lifestyles” and moderation in 

consumption.  

Ecological awareness in Skolimowski’s concept is a structure of thinking that leads to beauty and 

sacredness of life. An ecological human being is to be a spiritual creature, brought up to healthy self-

fulfilment and apotheosis of life, aware that economically unsustainable and technocratic progress leads 

                                                 
19 Machine ethics. 
20 Skolimowski claimed that Christian ecological ethics should refer to the concept of St. Francis of Assisi. See 
Skolimowski (1999a), p. 20. 
21 Sustainable growth, specific for a particular region is pro-ecological development. The idea of sustainable 
development must not be detached from life. 
22 Skolimowski explained that one of the first philosophers to deal with the issue of beauty was Pythagoras - he was 
in love with  number, which - in his opinion - expresses the essence of the world. Despite the differences between 
Pythagoras, Plato and Aristotle, all of them believed that beauty resides in symmetry, in the harmony of elements, in 
proper proportions and relationships. In the Hellenistic (or rather classical) period  a new concept of beauty is born, 
starting with  Sophists and Protagoras (”human is the measure of all things”) - beauty is now conditioned by human 
perception. It is in the mind, not in the things. It is the mind and senses that make things beautiful (subjective 
concept of beauty). Plotinus introduced yet another concept  of beauty - apart from extrasensory beauty, he also 
recognised sensory beauty, as the quality from “above” (from God). 
23 Moral relativism is, according to Skolimowski, a disease (cancer) of society in the general tendency of postmodern 
culture. 
24 According to Skolimowski, on the 21st century, education is supposed to appreciate philosophical knowledge 
rather than  be connected to electronics and computers. 
25 According to Skolimowski, in each act of quantitative appraisal there is an inherent  a priori act of intuitive, 
subjective appraisal. 
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not only to the destruction of nature, but also to the destruction of human (whose health is as valuable as 

his freedom). Unsustainable development leads to stress, diseases, pathologies and consumerism, 

completely leaving out the category of happiness (see ibid. pp. 2-3). Skolimowski explained that wisdom is 

a historical category: “it is not a structure of permanent forms, but a structure of dynamic forms subject to 

constant transformation, adaptation and reformulation. Evolutionary wisdom is understanding how 

human condition has changed over centuries and millennia” (Skolimowski, Górecki, 2003, p. 151) in the 

course of the evolutionary “journey”. According to Henryk Skolimowski, harmony is wise, because it 

maintains all states in proper balance and ecological values are autotelic - they connect humanity to nature, 

as it were26.  

Reverential development27 understood as respect and homage (respect, reverence, religious 

reflection) to life in the concept of Henryk Skolimowski is the foundation for responsibility, has the 

“unifying quality in the broadest and deepest meaning of these words, combines the economic with the 

ethical 28 and reverential29, connects modern ethical imperatives with traditional ethical codes” 

(Skolimowski, 1991b, p. 21), with maintaining peaceful coexistence of people and the nature30. According 

to Skolimowski, happiness is the balance of being - a condition of inner peace, which gives peace and 

resolution. Inner peace is the source of true happiness and human mind is not “tabula rasa”, but an organ 

that contributes to creation and from the existing matter it creates new worlds. Happiness is the state of 

personality balance, which others perceive as radiation and inspiration, it is the “ability to become one 

with a series of things that touch heavens” (Skolimowski, 1993b, p. 177). The harmony of human life31 

requires respect, dignity, self-confidence, mature intrapersonal attitudes and approach to the social and 

natural environment. 

Considering main ethical trends for the 21st century (man matching the gods, man matching 

human being, man matching a machine), Skolimowski wonders why Christianity has followed St. Thomas 

Aquinas rather than Francis of Assisi. He postulates global ethics - human being matching evolution, life 

and Cosmos32, emphasising that the condition of environment is the consequence of human thinking and 

hierarchy of values and reflects the condition of human spirit. An ecological human being in Henryk 

Skolimowski’s concept is “the creation of the post-industrial awareness; a being conscious of its 

spirituality and striving to execute it by enhancing his sensitivities; <an aristocratic being>, which believes 

that spiritual wealth is the only value we may possess; a being that understands his or her place in the 

cosmic plan, with which it remains in a state of symbiosis rather than constant war; a being that shows 

                                                 
26 They are not absolute, not subjective and not relativistic. 
27 Reverence understood in the Schweizer sense (Albert Schweizert claimed that there will be no renewal  
of civilisation without ethical renewal), and deeper yet, in Buddhist and Franciscan sense it is a key ecological value. 
28 Eco-ethics in Skolimowski’s concept  is based on the recognition and execution of the idea of the sacredness  
of life. 
29 Synthesis of ecological values: reverence, responsibility, compassion, self-restraint (moderation). Traces  
of ecological philosophy: global, universal, holistic, healing, morally accountable and intellectually coherent. 
30 World and nature as a sanctuary. 
31 According to  Skolimowski, “patriarchal revolution” made women live in humility for centuries. 
32 According to the  anthropic principle (formulated in 1981), the whole structure of the Cosmos is balanced (if it 
were any other than that, life could not appear). 
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reverence for life and values created by the evolution over billions of years of existence” (Skolimowski, 

1991a, p. 93).  

Eco-ethics in Skolimowski’s concept is based on the idea of the sacredness of life. In the process 

of humanisation, the new ecological imperative is to become a pure moral imperative33 (close to Immanuel 

Kant’s categorical imperative), because ecological human being in his evolution is made more sensitive. 

When analysing this issue, Skolimowski was reminded of the attitude of Mohandas Gandhi (called 

Mahatma, the Great Spirit), who fought through passive resistance - without violence (for Gandhi, the 

fundamental value was avoiding violence), and also Albert Schweizer’s reverence for life.  

The concept of ecological humanism constitutes the philosophical foundation of pro-ecological 

upbringing and shaping the ecological culture in the 21st century, so as to - as professor Henryk 

Skolimowski put it - creatively transform and continue the evolution, shape reliable knowledge of the 

world and make people sensitive to the life-rendering beauty of it, which is an element of a more general 

issue: the attitude of human beings to their existence in the cognitive, emotional and application-wise 

aspect.  
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Prekultura – kultura u zwierząt  

 

 

Wprowadzenie 

 

Istnieje conajmniej 164 definicji kultury (Kroeber, Kluckhohn, 1952, za Ramsey, 2013). I choć 

Grant Ramsey (2013) redukuje tę różnorodność do kilku podstawowych typów definicji: kultura jako 

społeczne dziedziczenie (heredity), jako społeczne uczenie, jako zestaw specyficznych zachowań typowych 

dla określonej grupy, zestaw poglądów konstytuujących opis ludzkiego świata, jako informację (kulturową) 

i jako środowisko, w którym człowiek się rodzi i rozwija – to niełatwo podać jedną, zadowalającą 

definicję. Gdy chcemy zastosować to pojęcie do innych gatunków niż człowiek, sprawa komplikuje się 

jeszcze bardziej. 

Kultura stworzona przez człowieka stanowi jeden z fundamentów tworzących specyfikę jego 

umysłu, procesu wychowania i socjalizacji, czy wreszcie poczuciu tożsamości indywidualnej i gatunkowej. 

Porównania międzykulturowe jasno wykazują, że przynależność do określonego kręgu kulturowego 

determinuje sposób spostrzegania otaczającego świata, przebieg procesów myślenia oraz to jak 

konstruowane są i realizowane oddziaływania wychowawcze i socjalizacyjne mające na celu 

przystosowanie do wartości, norm istniejących w danej kulturze. Kultura daje także człowiekowi poczucie 

zakorzenienia, przynależności do określonej grupy czy społeczności i co ważne, poczucie gatunkowej 

odrębności, z czym często wiąże się antropocentryczne przekonanie o wyższości Homo sapiens nad 

innymi gatunkami. O ile decydujące wpływy kultury na budowanie ludzkiego umysłu, kompetencji 

społecznych i identyfikację społeczną nie budzą wątpliwości, to przekonanie o absolutnej wyjątkowości 

człowieka w posiadaniu kultury może i przynajmniej powinno zostać poddane weryfikacji. Zapewne, 

skutki owej weryfikacji zależeć będą od definicji kultury. Gdyby określić ją jako zdolność do 

niedziedzicznego przekazywania doświadczeń między kolejnymi pokoleniami, lub/i tworzenia 

symbolicznej oprawy dla życia jednostek, to zapewne taka wymagająca definicja wykluczałaby inne gatunki 
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oprócz człowieka. Powstaje jednak pytanie, czy w ten sposób nie tracimy jakichś ważnych z punktu 

widzenia nauki i wiedzy o świecie informacji, czy nie jest to przejaw zazdrosnego antropocentryzmu, nie 

pozwalającego uznać istnienia pewnych zachowań u innych niż człowiek gatunków? Bardzo 

prawdopodobne, dlatego też w tym artykule posługujemy się prostszą definicją kultury jako zestawów 

zachowań podzielanych przez członków danej społeczności które opierają się na społecznym uczeniu  

i przekazie informacji (Laland i Hoppitt, 2003, s. 151). Zagadnienie posiadania kultury przez zwierzęta jest 

jednym z bardziej interesujących i jednocześnie kontrowersyjnych zagadnień nurtujących badaczy z wielu 

dziedzin: biologów, antropologów, psychologów porównawczych i ewolucyjnych. Często jednak 

podkreślają oni rudymentarny charakter takiej kultury, posługując się terminem prekultura.  

Z terminem prekultura łączy się pewna ciekawostka lingwistyczno-semantyczna. Niektórzy 

autorzy przyjmują, że to Masao Kawai (1965), japoński prymatolog, był pierwszym, który na określenie 

takiej kultury użył terminu prekultura (zob. np. Laland i Galef, 2009, s. 243). Gwoli ścisłości jednak, 

pierwszeństwo należy oddać innemu badaczowi. Kinji Imanishi (1952), ekolog, antropolog i prymatolog, 

w oryginalnym, japońskim tekście użył terminu kaluchua, który oznacza coś innego niż termin bunka –  

w języku japońskim będącym właściwym ekwiwalentem dla pojęcia kultury w odniesieniu do ludzi – tylko 

ludzie mają bunka (Nakamura i Nishida, 2006). Termin kaluchua, chociaż nie został zdefiniowany przez 

autora w sposób ścisły, oznaczał mniej więcej niedziedziczone genetycznie zachowania, które są nabywane 

na drodze społecznej. Natomiast termin prekultura w anglojęzycznym tekście użył właśnie Kawai (1965), 

– w tekście w języku japońskim ten autor posługiwał się terminem kaluchua (Nakamura i Nishida, 2006,  

s. 35).  

Termin prekultura ma pewne ukryte znaczenie. Użycie przedrostka pre- (przed-) niesie 

informację, że ten rodzaj kultury wyprzedzał w czasie kulturę stworzoną przez człowieka. Zwolennicy tezy 

o istnieniu kultury u zwierząt przyjmują, że prekultura jest homologiczna względem ludzkiej kultury, tzn. 

powstała u zwierząt, a później – w toku zaawansowanych procesów ewolucyjnych – przekształciła się w 

rozwiniętą kulturę ludzką – stąd tak wiele podobieństw między prekulturą a kulturą u ludzi. 

Jednym z oczywistych wydawałoby się dowodów na to, że zwierzęta posiadają zaczątkową formę 

kultury jest posługiwanie się przez nie narzędziami. W pewnym aspekcie ewolucję człowieka można 

opisywać poprzez ewolucję stworzonych przez niego narzędzi. Narzędzia tworzą widoczny, materialny 

znak ludzkiego postępu, za którą kryją się coraz bardziej złożone zdolności poznawcze i motoryczne. 

Zwierzęta posługują się narzędziami, choć nie jest to zbyt częste (przynajmniej wśród zwierząt dziko 

żyjących): zostało to udokumentowane u 0,01% gatunków ssaków (ale nie prymatów), 10 gatunków 

prymatów i 30 gatunków ptaków (zob. Mann i in., 2008). Na przykład szympansy z rezerwatu Gombe 

Stream w Tanzanii używają patyczków do „łowienia” termitów, a z kolei szympansy z parku Narodowego 

Taï Forest w południowo-zachodniej Afryce tego nie robią, ale za to używają kamiennych „młotków” do 

rozbijania orzechów (Laland i Galef, 2009). Na ten fakt zwracał uwagę Darwin. W „O pochodzeniu 

człowieka” pisze on; „Pewna małpa z ogrodu zoologicznego mająca słabe zęby, zwykle używała kamienia 

do tłuczenia orzechów, po czym, jak mnie zapewniali strażnicy, chowała ten kamień w słomie i nie 

pozwalała innej małpie go dotknąć” (Darwin, 1871/2009, s. 91). Samo używanie narzędzi przez jednego 
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osobnika trudno jednak uznać za dowód na istnienie kultury wśród zwierząt – narzędzia mogą być użyte 

przypadkowo i nigdy więcej takie działanie nie zostanie powtórzone, albo konkretny osobnik, co prawda, 

odkryje użyteczność jakiegoś narzędzia i będzie go wykorzystywał ciągle w określonej sytuacji, ale i w tym 

przypadku nie można mówić o elementarnej choćby kulturze, jeśli ta nowa wiedza nie zostanie przekazana 

innym osobnikom. Do określenia jakiegoś zachowania mianem kulturowego muszą być spełnione co 

najmniej dwa warunki: 1. istniejąca lub nowo nabyta umiejętność czy zachowanie musi być przekazywana 

innemu osobnikowi lub osobnikom żyjącym w określonej grupie 2. na drodze uczenia społecznego  

i komunikacji.  

 

1. Prekultura a mechanizmy uczenia społecznego zwierząt 

 

Z definicji kultury wynika, że zachowania kulturowe będą więc występować u gatunków 

społecznych, tzn. takich, w których osobniki są w jakiś sposób od siebie zależne i zależności te stanowią 

fundament dla wykształcenia określonych społecznych struktur. Wzajemne zależności między osobnikami 

są także podstawą dla społecznego uczenia i kanałami transmisji znanych już, jak i nowych zachowań. Na 

przykład relacja matka-potomstwo to określony typ relacji społecznej widoczny choćby w postaci więzi 

emocjonalnej między nimi (opiekuńczość), zachowań (np. obrona potomstwa przed drapieżnikiem), ale 

także specyficzna „komórka” społeczna umożliwiająca uczenie się przez potomstwo różnych zachowań 

od matki, choćby tych, które są warunkiem przeżycia w środowisku (np. polowanie). W odniesieniu do 

zwierząt najczęściej wyróżnia się trzy mechanizmy społecznego uczenia: imitację, emulację i nauczanie. 

 

2.  Imitacja i emulacja 

 

Jednym z najważniejszych mechanizmów tworzących kulturę jest zdolność do uczenia 

obserwacyjnego, naśladownictwa (imitacji, imitation). Termin naśladownictwo, po raz pierwszy użyty przez 

Tarde’a w 1890 roku, oznacza kopiowanie pewnych aktów ruchowych lub wokalnych wykonywanych 

przez innego osobnika (Wyrwicka, 2001, s.1). Ta definicja jest jednak za szeroka. W badaniach nad 

uczeniem się społecznym zwierząt przyjmuje się, że o imitacji można mówić wtedy, gdy określone 

zachowanie jest dokładnie powielane i w dodatku nowe (Thorpe, 1963; Kuczaj II i Yeater, 2006), ale i ta 

propozycja nie zadowala wszystkich, ponieważ inni autorzy (Whiten i Ham, 1992) uważają, że dokładność 

imitowanego zachowania nie jest istotna, istotne jest to, że zwierzę obserwując działanie innego osobnika 

uczy się czegoś o samym działaniu. Istnieje także rozróżnienie między imitacją a emulacją: ten pierwszy 

termin rezerwowany jest dla kopiowania samych działań modela (np. ruchów ciała, szczegółów działania), 

ten drugi – rezultatów jego działań (Whiten, McGuigan, Marshall-Pescini i Hopper, 2009). Na przykład 

emulacją jest użycie narzędzia przez zwierzę, poprzez obserwację efektów jego użycia w uzyskaniu 

nagrody i poszukiwanie podobnego wyniku poprzez swoje własne działania (za: Horner i Whiten, 2005). 

Pomimo tych kontrowersji imitację uważa za niezwykle istotny mechanizm uczenia społecznego,  
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a niektórzy traktują go jak swoisty Święty Grall uczenia się kulturowego (zob. Dindo, Whiten i de Waal, 

2009, s. 420).  

Idea, że zwierzęta mogą kopiować niektóre zachowania od innych osobników, ma bardzo długą 

tradycję, bo wywodzi się od czasów Arystotelesa, który dostarczył pierwszych dowodów na istnienie 

społecznego uczenia się w przypadku śpiewu ptaków (Laland i Galef, 2009). Kwestia ta pojawiła się także 

u wczesnych XIX- wiecznych ewolucjonistów: Alfreda Wallace’a i George’a Romanesa, jak również  

w pracach samego Darwina. W następnych dekadach lawinowo przyrastała liczba dowodów świadczących 

o rozprzestrzenianiu się nowych zachowań w populacjach zwierzęcych. Jednego z najbardziej znanych 

przykładów dostarczyły badania nad makakami japońskimi (Kawai, 1965; zob. też Galef, 1992): w roku 

1953, 18-miesięczna samica Imo zaczęła myć w strumieniu przed zjedzeniem słodkie ziemniaki (bataty) 

pokryte piaskiem; w ciągu 9. następnych lat obyczaj ten stał się powszechny w całym stadzie, do którego 

należała Imo. Co interesujące, przekaz tego nowego zachowania nie rozprzestrzeniał się przypadkowo, 

lecz według linii społecznej afiliacji: najpierw miesiąc po Imo ziemniaki zaczął myć jej towarzysz zabaw, 

Semushi, potem trzy miesiące po nim matka Imo, Eba, i drugi towarzysz zabaw, Uni, a w następnych 

latach zwyczaj mycia ziemniaków stał się powszechny wśród innych osobników. Uważa się, że 

rozprzestrzenianie się nowego zachowania nastąpiło najpierw w wyniku naśladowania Imo a potem 

naśladowania osobników stosujących ten zwyczaj przez pozostałe osobniki. Jedne z nowszych badań 

pozwoliło bardziej dokładnie wejrzeć w mechanizm naśladownictwa (Huffman, Nahallage i Leca, 2008). 

W tym przypadku przedmiotem badań było manipulacja kamieniami (stone handling, SH). Zachowanie typu 

SH nie ma charakteru adaptacyjnego, tzn. nie służy jakiemuś ważnemu celowi biologicznemu, lecz jest 

celem dla siebie (tak jak np. zabawa). SH polega m.in. na tarciu, uderzaniu kamieniami, ich popychaniu, 

noszeniu. Te zachowania były obserwowane przez 30. lat w kolejnych generacjach w stadzie Arashiyama 

w Kyoto. Innowacja ta pojawiła się po raz pierwszy w 1979 u młodocianej samicy nazwanej Glance 6476  

i rozprzestrzeniała się pierwotnie horyzontalnie – w obrębie towarzyszy zabaw - a dopiero później 

wertykalnie: od starszych osobników do młodszych. Przedmiotem obserwacji była m.in. relacja matka-

dziecko, bowiem założono, że matka jest pierwszym źródłem ekspozycji na zachowania SH. Okazało się, 

że obecność matek, które częściej przejawiały zachowania SH powodowało dwukrotnie dłuższy czas 

obserwacji takich ich zachowań przez potomstwo (83%) niż obecność matek o niskiej częstości zachowań 

SH (42%). Co więcej, dzieci matek pierwszego typu wcześniej zaczynały przejawiać zachowania SH niż 

dzieci matek drugiego typu. 

Imitację stwierdzono również u ptaków a także w zakresie wokalizacji (śpiewu) i ruchów oraz  

w tym samym zakresie u waleni (Rendell i Whitehead, 2001). Delfiny są w stanie naśladować nie tylko inne 

delfiny, lecz i ludzi, np. delfiny obserwujące człowieka popychającego głową deskę do pływania następnie 

popychały ją swoim dziobem (Kuczaj II i Yeater, 2006, s. 416). Odnotowano nawet przypadek młodego 

delfina butlonosego (Tursiops truncatus), który obserwował przez szybę podwodnego akwarium mężczyznę 

palącego papierosa, a potem, po nakarmieniu przez matkę, wrócił pod szybę i usiłował wypuszczać  

z pyska mleko w sposób naśladujący palenie papierosa (Taylor i Saayman, 1973, cyt za: Kuczaj II i Yeater, 

2006). U delfinów występuje zarówno imitacja, jak i emulacja, choć zakres stosowania przez nie tych 
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mechanizmów uczenia społecznego pozostaje nieznany (Kuczaj II i Yeater, 2006). Istnieją natomiast 

różne typy imitacji u delfinów: występuje różnica w naśladownictwie zależna od wieku: dorosłe delfiny 

łatwiej niż młode naśladują „na żądanie”, podczas gdy młode częściej imitują w sposób spontaniczny. 

Dokonywano także porównań między zdolnościami naśladowczymi szympansów i dzieci.  

W jednym z nich wykazano, że dziko żyjące szympansy (wiek 2-6 lat) wykonują gorzej zadania imitacyjne 

niż ludzkie dzieci (w wieku 3-4 lat) (Horner i Whiten, 2005; zob. też Whiten i in. 2009). Do podobnych 

rezultatów doszli także Tennie, Call i Tomaselo (2005), wykazując jednakże, że dzieci ludzkie są także 

„lepsze” w zakresie emulacji. Jak jednak się okazało, szympansy w dużo większym stopniu korzystają  

z imitacji niż przypuszczano wcześniej, choć także widoczne są elementy emulacji (Whiten i in., 2009). 

Kwestia, czy społeczne uczenie szympansów jest raczej imitacją, czy raczej emulacją, pozostaje jednak 

sporną i wyniki badań w tym zakresie nie rozstrzygają jej jednoznacznie (zob. Gariépy i in., 2014).  

Nie ma obecnie danych, które okolice mózgowe biorą udział w imitacji i emulacji w przypadku 

ssaków innych niż człowiek, ale u człowieka za pomocą fMRI wskazano na w szczególności na styk płatu 

skroniowego i ciemieniowego (TPJ, temporoparietal junction), zakręt czołowy, płacik ciemieniowy górny, 

część kory czołowej (BA 9, 10), ale prawdopodobnie aktywne są także i inne okolice (Gariépy i in., 2014).  

 

3. Nauczanie 

 

Drugim mechanizmem umożliwiającym tworzenie kultury jest nauczanie (teaching). Polega ono na 

tym, że jeden osobnik (‘nauczyciel” intencjonalnie i aktywnie prowadzi innego osobnika(„ucznia”) do 

nowego zachowania.. W procesie nauczania „nauczyciel” często motywuje „ucznia”, wykorzystując 

zachęty i nagrody i proces ten pozwala na przyswajanie wiedzy lub umiejętności w sposób szybszy niż inne 

sposoby. Nauczanie obserwowalne jest u różnych gatunków bardzo od siebie odległych, np. mrówek, orek 

czy surykatek, co świadczy o tym, że w każdym z tych przypadków wyewoluowało niezależnie. 

Niektórzy autorzy (Caro i Hauser, 1992) wyróżniają dwie kategorie nauczania u zwierząt: 

„nauczanie przez stwarzanie możliwości (opportunity teaching), w którym nauczyciel umieszcza ucznia  

w sytuacji sprzyjającej nabywaniu nowych umiejętności lub wiedzy i trenowanie (coaching), gdy nauczyciel 

bezpośrednio zmienia zachowanie ucznia poprzez zachęty lub karanie. Dobrym przykładem trenowania 

jest zachowanie kacykowatych (Icteridae), należących do rzędu wróblowatych (Passeriformes). Samice tych 

ptaków odpowiadają na śpiew samców uderzeniem skrzydeł, co z kolei działa jako wzmocnienie dla 

samczych śpiewów (Hoppitt i in., 2008). Przykładem nauczania przez stwarzanie możliwości są natomiast 

zachowania rodziców surykatek (Suricata suricatta) wobec potomstwa (Thornton i McAuliffe, 2006). Młode 

surykatki są całkowicie zależne od pożywienia dostarczanego przez rodziców lub innych, starszych 

osobników w stadzie; niezależne stają się wieku ok. 3 miesięcy i wtedy zaczynają same zajmować się 

potencjalnie niebezpiecznym łupem takim jak skorpiony, pająki czy jaszczurki. Szczególnie niebezpieczne 

są skorpiony ze względu na ich wyposażenie w neurotoksyny zdolne zabić nawet człowieka. Badania 

wykazują, że dorosłe surykatki ułatwiają to przejście młodym osobnikom. Zwykle dorosłe spożywają 

swoją zdobycz bezpośrednio po jej upolowaniu, lecz gdy mają potomstwo, wtedy zabijają swoje ofiary lub 
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je unieszkodliwiają i przynoszą młodym. Na przykład skorpiony są pozbawiane kolców jadowych, co 

pozwala na bezpieczną manipulacje nimi przez młode surykatki i bezpieczną naukę zabijania oraz 

spożywania zdobyczy. Gdy młode dorastają, otrzymują już zdobycz „nietkniętą” przez dorosłe. Co 

interesujące decyzja o modyfikacji „stanu” ofiary nie opiera się na zdolności nauczyciela do oceny 

aktualnego poziomu umiejętności ucznia. Okazuje się, że czynnikiem wywołującym tę zmianę jest 

następująca wraz z wiekiem u młodych zmiana w charakterystyce akustycznej wokalizacji, tzw. „zawołania 

żebraczego” o jedzenie (begging call). Emitowanie nagrania z takim zawołaniem starszych surykatek 

puszczone w stadzie z bardzo młodymi osobnikami wywołuje przynoszenie przez dorosłych żywej 

zdobyczy, nawet jeśli młode osobniki są na to jeszcze za młode, podczas gdy odtwarzanie zawołań 

młodszych surykatek grupie, w której znajdują się starsze wywołuje tendencję do przynoszenia zdobyczy 

martwej. Ten proces nauczania jest kosztowny: dorosłe surykatki muszą poświęcać czas na monitorowanie 

postępów swoich młodych w nauce, a ponadto zawsze istnieje ryzyko zgubienia z trudem zdobytego 

pożywienia przez ucznia. Wreszcie, udało się wykazać, że faktycznie zabiegi dorosłych surykatek 

umożliwiają nabywanie umiejętności przez młode. Gdy sztucznie stwarza się dodatkową możliwość 

manipulowania skorpionami żywymi, lecz pozbawionymi kolców jadowych, radziły sobie one lepiej niż 

rodzeństwo, które otrzymywało martwe skorpiony. Niezwykle interesujący przykład nauczania 

stwierdzono w przypadku orek (Orcinus orca) (Guinet i Bouvier, 1995). Orki stosują metodę łowiecką, 

zamierzonego osiadania (intentional stranding) polegającą na tym, że podpływają do plaży na której 

przebywają np. foki z młodymi i wysuwając się z wody osiadają na piasku w niewielkiej odległości od 

upatrzonej zdobyczy – zazwyczaj młodej foki – po czym ją chwytają. Obserwacje wykazały, że orki 

aktywnie wspomagają i uczą swoje młode tej techniki: popychają je na plaży, ustawiają w stronę zdobyczy 

– to interpretowane jest jako zachęta – i pomagają spłynąć do morza. Technika ta jest bardzo 

niebezpieczna. Niektóre z osobników, które nie potrafią powrócić do morza, utykając w piasku po prostu 

giną, dlatego też nauka tej techniki jest tak niezwykle istotna z punktu widzenia przeżycia. Dorosłe orki nie 

realizują sztywno schematu nauczania, lecz dostosowują swoje zachowanie do aktualnego zachowania 

swoich młodych. 

Ze względu na wieloznaczność pojęcia „nauczenie” i w celu uściślenia wyników badań Caro  

i Hauser (1992) sformułowali jego bardziej rygorystyczną definicję. Według niej o nauczaniu wśród 

zwierząt możemy mówić, gdy spełnione są trzy warunki: 1. zachowanie zachodzi tylko w obecności 

naiwnego obserwatora („zielonego ucznia”), 2. wiąże się z ponoszeniem kosztów przez nauczyciela i nie 

jest dla niego źródłem bezpośrednich korzyści, 3. ułatwia przyswajanie wiedzy oraz uczenie się 

umiejętności przez obserwatora (ucznia). Te trzy kryteria są na tyle rygorystyczne, że niewiele badań je 

spełnia. Do tych nielicznych należą opisane powyżej nauczanie u surykatek i orek. 

Mając na uwadze powyższe przykłady warto zaznaczyć, że nauczanie jest traktowane jako 

zachowanie o charakterze kooperacyjnym, które dostarcza korzyści obu stronom (Thornton i Raihani, 

2008, 2010). Korzyści te są wypadkową skuteczności w uczeniu wykazywanej przez nauczyciela oraz 

pojętności samego ucznia. Dla uczącego się korzyścią jest uzyskanie wprawy w zakresie zachowań, które 

są nierozerwalnie związane z przeżyciem, natomiast dla nauczyciela korzyścią (ale odroczona, a nie 
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bezpośrednią) jest przeżycie potomstwa, a także skrócenie okresu zależności między potomstwem  

a dorosłym. Zależność taka jest szczególnie kosztowna dla opiekuna: musi on poświęcić czas, energię na 

naukę, a poza tym, gdy skupiony jest na uczeniu, sam może stać się ofiarą ze strony drapieżnika. Skrócenie 

czasu zależności wpływa zatem pozytywnie na dostosowanie opiekuna. 

Ostatnia kwestia dotyczy rodzaju psychologicznych mechanizmów, umożliwiających 

„nauczającemu” rejestrowanie postępów „ucznia”. Czy proces nauczania u zwierząt wymaga jakichś 

bardzo złożonych, wyrafinowanych zdolności poznawczych, np. zdolności do tworzenia w umyśle 

nauczyciela reprezentacji aktualnej wiedzy swojego ucznia oraz tego, jak ona się zmienia pod wpływem 

nauczania? Okazuje się, że badacze dość ostrożnie podchodzą do tej kwestii. Przeważa stanowisko, że do 

skutecznego nauczania w przypadku zwierząt wystarcza prostszy, ale elastyczny mechanizm polegający na 

odczytywaniu przez nauczyciela wskazówek behawioralnych z reakcji ucznia na „lekcję” i odpowiedniej 

zmianie zachowania nauczyciela, tak aby nauczanie było bardziej skuteczne (zob. Thornton i Raihani, 

2008, s. 1824). 

 

4. Komunikacja 

 

Zwierzęta używają wielu form komunikacji: zapachowej, dźwiękowej, dotykowej, mimicznej i 

gesturalnej służącej różnym celom. Na przykład u orek (Yurk, Barrett-Lennard, Ford i Matkin, 2002) 

wyróżnia się trzy typy wokalizacji: kliki (clicks), gwizdy (whistles), wołania (calls). Kliki – rejestrowane w 95% 

wszystkich nagrań – używane są gdy zostanie dostrzeżona zdobycz lub w trakcie pogoni za nią. Gwizdy 

używane są przede wszystkim w trakcie interakcji społecznych, gdy walenia znajdują się blisko siebie. 

Natomiast dyskretne wołania – rejestrowane w 90% nagrań - gdy spotykają się dwie lub więcej grup orek 

(ang. pod), w obrębię których istnieją silne więzi genetyczne według linii matczynej (system matrylinearny) 

– potomstwo kolejnych matek tworzy jedną linię ancestralną i jedną strukturę społeczną. Grupy takie 

(pods) składają się z jednej lub więcej linii matrylinearnych i często posługują się tym samym rodzajem 

wołań – są to klany akustyczne (acoustic clans, Ford, 1991). Badania wykonane na orkach zamieszkujących 

wody wokół Alaski wykazują, że klany akustyczne faktycznie są genetycznie bliskie, a więc podobieństwo 

repertuaru wokalnego odzwierciedla wspólne pochodzenie (Yurk i in., 2002). Tego typu wokalizacje 

traktuje się jako tradycję – orki uczą się zawołań od innych orek naśladując je (Yurk i in., 2002). 

Wokalizacje pozostają w miarę stałe z pokolenia na pokolenie, choć z czasem ulegają pewnym zmianom, 

np. wskutek utrwalania się z generacji na generację błędów występujących podczas naśladowania lub 

wskutek innowacji behawioralnych. Zmiany takie zarejestrowano także u innych waleni, np u wieloryba 

grenlandzkiego (Balaena mysticetuse) oraz humbaka (Megaptera novaeangliae) (Rendell i Whitehead, 2001). 

Funkcje klanów akustycznych mogą być różne: po pierwsze, służą rozpoznawaniu osobników należących 

do własnej grupy i unikania krzyżowania z krewnymi, po drugie, ułatwianie przeżycie krewnym – orki 

prawdopodobnie mają duże zdolności przechowywania w pamięci informacji, co może być przydatne w 

zapamiętywaniu danych o sezonowych zmianach w dystrybucji pożywienia (łososi) i ta wiedza może być 

wykorzystana dla przeżycia innych osobników ze stada.  
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Komunikacja akustyczna u zwierząt wykazuje zróżnicowanie geograficzne – populacje 

zamieszkujące różne obszary często różnią się w zakresie repertuaru wokalnego. Te różnice noszą nazwę 

dialektów i u ssaków są uczone poprzez naśladownictwo rodziców albo innych krewnych lub od 

osobników genetycznie niepowiązanych, ale znanych. (zob. Yurk i in., 2002). Takie odmienności są 

jednym z dowodów na swoiste zróżnicowanie kulturowe w świecie zwierząt i badane za pomocą tzw. 

metody etnograficznej, która polega na identyfikowaniu różnic między populacjami w zakresie zachowań 

przekazywanych na drodze społecznego uczenia się. W metodzie etnograficznej wyklucza się wpływ 

genetyczny poprzez badanie czy pokrewieństwo osobników ma wpływ na podobieństwo w zakresie 

określonego zachowania, np. wokalizacji. Jeśli w populacji osobniki spokrewnione wykazują duże 

podobieństwo w zakresie zachowania, to można przyjąć, że o transmisji tego zachowania decydują 

czynniki genetyczne, jeśli natomiast podobieństwo w zakresie wokalizacji nie jest funkcją pokrewieństwa, 

wtedy można przyjąć, że zachowanie przekazywane jest na drodze genetycznej. Należy także wykluczyć 

czynniki ekologiczne, które to mogą decydować o różnicach w zachowaniu, gdyż to nie czynniki 

społeczne, lecz różne warunki środowiskowe mogą być przyczyną odmiennych zachowań. Zwykle 

dokonuje się tego poprzez porównanie populacji żyjących w zbliżonych środowiskach: i znów, jeśli 

zachowania są podobne, to można przypisać je czynnikom ekologicznym, jeśli różne (mimo podobnych 

środowisk) – czynnikom kulturowym. Różnice etnograficzne wykazywano nie tylko w odniesieniu do 

wokalizacji waleni, ale także wokalizacji u naczelnych. Na przykład w zakresie tzw. „coo” wokalizacji 

występującej w pewnych szczególnych sytuacjach społecznych u makaków, wykazano różnice  

w akustycznej charakterystyce u trzech różnych geograficznie odległych populacji makaka japońskiego 

(Green, 1975). W innych badaniach (Mitani, Hasegawa, Gros-Louis, Marler i Byrne, 1992) badano z kolei 

specyficzny typ ryku (pant hoot) u szympansów. Ten typ okrzyku występuje w wielu kontekstach:  

w odpowiedzi na podobny okrzyk innego osobnika, w reakcji na obcego, po złapaniu zdobyczy. Ryk trwa 

od 2 do 23 sekund i składa się z czterech akustycznie zróżnicowanych faz. Autorzy badali ryki dwóch 

sąsiednich populacji szympansów z Gór Mahale i Parku Narodowego Gombe Stream w Tanzanii  

i stwierdzili na podstawie analizy audiospektogramów, że w zakresie 6 cech akustycznych z dwóch faz 

wstępują różnice między tymi populacjami. 

Szczególne zainteresowanie badaczy budzi komunikacja u naczelnych, w szczególności 

komunikacja za pomocą gestów. Przypuszcza się bowiem, że początkowo język ludzki nie był wokalny, 

lecz gestykulacyjny (zob. Pollick i de Waal, 2007). Naukowcy zidentyfikowali u poszczególnych gatunków 

naczelnych pewną liczbę gestów, np. u siamangów przynajmniej 20 różnych gestów, u orangutanów 10,  

u goryli i szympansów ok. 30, lecz jest to ogólna suma gestów zaobserwowanych w stadzie, natomiast 

indywidualnie osobniki używają ok. 1/3 spośród nich (zob. Arbib, Liebal i Pika, 2008). Część z tych 

gestów zaprogramowana jest genetycznie, jednakże cześć podlega uczeniu. Tomasello i Call (1997) 

uważają, że większość nowych gestów jest uczona w procesie nazwanych przez nich ontogenetyczna 

rytualizacją. Ontogentyczna rytualizacja to proces uczenia polegający na tym, że sygnał komunikacyjny jest 

kształtowany przez dwa wpływające na swoje zachowanie organizmy podczas powtarzających się między 

nimi interakcji społecznych. Na przykład gest „daj mi”, wywołujący podawanie pokarmu ze strony 
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opiekuna, pierwotnie służył do uchwycenia jakiegoś przedmiotu przez dziecko, ale w trakcie 

powtarzających się sytuacji został zinterpretowany przez opiekunów, jako wymuszający podawanie 

pokarmu i w czasie dalszych interakcji zaczął działać jak sygnał wywołujący określone zachowanie. 

Porównywano gesty naczelnych z gestami małych dzieci (Ardib i in., 2008). Jedna z istotnych różnic 

polega na tym, że gesty dziecięce należą do kategorii triadycznych (triadic), a naczelnych przede wszystkim 

do diadycznych (diadic). Te pierwsze polegają na komunikowaniu komuś o jakimś obiekcie i służą 

zwracaniu uwagi drugiej osoby na ten obiekt (więc jest to układ: 2 osoby + obiekt), te drugie na zwracaniu 

uwagi na samego siebie (a więc jest to układ: 2 osoby). 

Porównywano także komunikację werbalną człowieka i innych naczelnych. Jedną z najważ-

niejszych różnic jest to, że ludzkie dzieci w ciągu pierwszych trzech lat życia są w stanie wyprodukować i 

przyswoić tysiące nowych słów, natomiast małpy rzadko modyfikują swoją wokalizacje poprzez dodanie 

nowych dźwięków, a ponadto niewiele jest dowodów na to, że potrafią się one posługiwać składnią i w ten 

sposób modyfikować znaczenie komunikatów wokalnych (Cheney i Seyfarth, 2010). Istnieją natomiast 

obserwacje wskazujące na pewną plastyczność wokalizacji występującą jako efekt audytorium. Na przykład 

tamaryny (Saguinus labiatus) wytwarzają zawołanie, tzw. food call, gdy znajdą pokarm, a jego charakterystyka 

zależy od tego czy w pobliżu obecni są inni członkowie stada (Caine, Addington i Windfelder 1995; za: 

Ardib i in., 2008) 

 

5. Kilka wątpliwości w odniesieniu do tezy o kulturze u zwierząt 

 

Teza o kulturze w u zwierząt ma swoich oponentów. Kwestionowany jest zarówno sam fakt 

istnienia mechanizmów transmisji kulturowej takich jak imitacja czy nauczanie, jak i metodologia badań 

kultury wśród zwierząt. Galef (1992) zauważa np., że wiele zachowań tradycyjnie uznawanych za 

wyuczone społecznie można wyjaśnić za pomocą mechanizmów psychologicznych niemających nic 

wspólnego z kulturą. Przede wszystkim chodzi tu o wzmocnienie związane z miejscem (local enhancement) – 

imitację wynikającą ze skierowania uwagi zwierzęcia na jakiś szczególny fragment otoczenia lub obiekt  

(w tym ostatnim przypadku używa się też bardziej szczegółowego terminu „wzmocnienie związane  

z bodźcem”, stimulus enhancement, zob. np. Kuczaj II i Yeater, 2006) ze względu na to, że inny osobnik 

wykazał tym fragmentem otoczenia lub obiektem zainteresowanie (np. poprzez manipulację nim), oraz 

facylitację społeczną, czyli ułatwienie wystąpienia pewnego zachowania w obecności innych osobników. 

W przypadku wzmocnienia związanego z miejscem (obiektem), zwierzę uczy się jedynie, że powinno ono 

wchodzić w interakcję raczej z pewnym obiektem lub fragmentem otoczenia niż innymi i „wypracowuje” 

określone zachowanie skierowane np. na obiekt metodą prób i błędów, natomiast w „prawdziwym” 

naśladownictwie zwierzę uczy się bezpośrednio określonego zachowania od modelu (Galef, 2003, s. 76). 

Przykładem wzmocnienia związanego z miejscem (a bardziej dokładnie: związanego z bodźcem) jest to, że 

jest bardziej prawdopodobne, że szczury będą spożywać nowy pokarm zaznaczony zapachem przez 

swoich pobratymców niż jakikolwiek inny nowy pokarm (Galef i Beck, 1985). W przypadku facylitacji 

społecznej chodzi natomiast o to, że pewne zachowanie łatwiej ujawnia się w obecności innych 
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osobników, np. mrówki i termity rozpoczynające kopanie ziemi lub inne czynności związane z konstru-

owaniem gniazda przyciągają innych członków kolonii, którzy przyłączają się do pracy – w tym przypadku 

facylitacja pozwala skupić wysiłki grupy w określonym miejscu (Wilson, 1975/2000). Mechanizmy te (choć 

nadal są to mechanizmy społecznego uczenia) są całkiem różne od mechanizmów odpowiedzialnych za 

tworzenie ludzkiej kultury, można więc mówić jedynie o kulturze w świecie zwierząt w kategoriach analogii 

do ludzkiej kultury a nie homologii (Galef, 1992). 

Druga grupa zarzutów stawiana jest metodzie badania zróżnicowania kulturowego w populacjach 

zwierzęcych, metodzie etnograficznej (zob. np. Laland i Janik, 2006). Przypomnijmy, że metoda ta polega 

na wykluczeniu czynników genetycznych i ekologicznych jako wyjaśniających dane zachowanie, co 

pozwala zakładać, że jest ono efektem uczenia się społecznego i tradycji. W krytyce tej metody podkreśla 

się jej niedoskonałość wynikającą m.in. z tego, że wykluczenie czynników genetycznych i ekologicznych 

nie jest całkowicie możliwe, co podważa możliwość interpretacji danego zachowania w kategoriach 

kulturowych. Na przykład w badaniach nad delfinami butlonosymi z Shark Bay w zachodniej Australii 

wykazano, że niektóre populacje posługują się narzędziem jakim jest morska gąbka nakładana na pysk do 

poławiania pokarmu (może też służyć do przeczesywania dna w poszukiwaniu pożywienia), inne z kolei 

tego nie praktykują (Krützen i in., 2005).  Zachowanie to uważane jest za kulturowe i transmitowane 

horyzontalnie, w linii matrylinearnej – córki uczą się go od swoich matek. Jednakże prawdopodobne jest 

również wyjaśnienie ekologiczne: możliwe, że wszystkie delfiny posiadają taką umiejętność, ale tylko te, 

które aktywnie eksplorują obszary morskie bogate w gąbki, umiejętność tę wykazują (Laland i Janik, 2006). 

Inny przykład: populacje szympansów różnią się w sposobach spożywania pokarmu np. mrówek. Często 

używają do tego celu pręta, na który mrówki się wspinają, a potem są zjadane przez szympansy: niektóre 

szympansy przeciągają pręt między ustami, a niektóre między zębami. Humle i Matsuzawa (2002) odkryli, 

że długość użytego narzędzia oraz użyta technika zależy od zachowania samych mrówek: jeśli są bardzo 

agresywne, używane jest technika „przez zęby”, jeśli mniej agresywne – „przez usta” (cyt. za: Galef  

i Laland, 2005). W konkluzji do wątpliwości wobec podejścia etnograficznego Laland i Janik piszą: 

uważamy, że genetyka i ekologia mogą mieć większy wpływ na opisywane przypadki kultury niż wcześniej 

sądzono. Faworyzacja tylko jednego prostego wyjaśnienia jest ubocznym produktem archaicznej 

kategorycznej perspektywy patrzenia na zachowanie wywołanej przez podejście etnograficzne. Mówiąc 

jaśniej, różnice behawioralne mogą wynikać równocześnie ze zróżnicowania genetycznego, ekologicznego 

i kulturowego” (Laland i Janik, 2006, s. 545). 

 

Zakończenie 

Kilkadziesiąt lat temu założenie o istnieniu kultury wśród zwierząt wydawało się założeniem 

ekscentrycznym i antropomorfizującym. Dziś, dzięki badaniom naukowców z różnych dyscyplin możemy 

przyjąć, że przynajmniej u niektórych gatunków istnieją zachowania, jak również kompetencje psychiczne, 

pozwalające tę tezę uzasadnić. Nie oznacza to, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Pomijając te, 

które zostały w tym artykule przedstawione - w gruncie rzeczy o charakterze metodologicznym - jedną  

z centralnych i bardziej ogólnych wątpliwości, a właściwie pytań jest to, jak dalece, idąc w dół „drzewa 
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ewolucyjnego”, można posługiwać się pojęciem prakultury? Które z gatunków możemy zaliczyć do 

„kulturowych”, a które już nie?, czy ewolucyjne drogi wiodące do powstania kultury były podobne, czy też 

różne, czy były to niezależne analogiczne „wynalazki” gatunkowe, czy też kultura miała wspólne, 

homologiczne korzenie? Najmniej wątpliwości możemy mieć w odniesieniu do naczelnych. Jak powiedział 

Frans de Waal (2013), jedna z najważniejszych postaci w świecie prymatologów, „Jeżeli dwa blisko 

spokrewnione ze sobą gatunki zachowują się tak samo, stojące za tym zachowaniem procesy umysłowe 

zapewne również są takie same. Alternatywą byłoby założenie, że ewolucji różnorodnych procesów 

prowadzących do podobnego zachowania, co wydaje się założeniem szalenie nieekonomicznym w przy-

padku organizmów mających za sobą jedynie kilka milionów lat odrębnej ewolucji” (s. 88). Natomiast  

w odniesieniu do innych gatunków pytania te pozostają otwarte. 
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Introduction 

 

"There are numerous definitions of culture, but for many people it means the power of spirit, the desire to learn and 

understand things, which enables the expression of feelings and overcoming the state of death. The art helps us forget about 

time and lets us go through the deep and intimate process of human life. Culture, which manages the spirit and personality is 

expected to serve man with all its strengths and weaknesses” (Bichicean, 2014, p. 40). 

 

The expression "civilization of love" was first used by Pope Paul VI in his speech at the end of 

the Holy Year 1975 on December 25th. Paul VI's call to build the civilization of love was addressed to 

believers.  John Paul II addressed the call to all nations and encouraged all people of good will to 

undertake the challenge. Developing the civilization of love means care about "more human world", the 

world built on values, first of all on love, but also on justice, truth, freedom and solidarity. The civilization 

of love is a civilization based on the proper hierarchy, on the priority of ethics over technology, man over 

things, spiritual values over material ones, mercy over justice, "to be" over "to have".  

John Paul II warned against the struggle of two civilizations in our times: the civilization of life 

and love versus the civilization of death. The heart of the civilization of love is family developed on 

constant and exclusive love in a marriage between a man and woman.  The civilization of love is based on 

permanent values, love being the most important one, but also kindness, the real beauty, solidarity, respect 

for every human life from its conception until natural death. 

 

When talking about the civilization of love John Paul II emphasized the meaning of human 

personal dignity, which is the source of rights to serve every person. Respect for these rights is a guarantee 

of piece in the world1. 

                                                 
1 This issue is further developed by  p. Górzna (2014). 
Priest Szukalski  (2014, p. 191)  emphasizes that John Paul II significantly added to the progress in the area of culture 
of human rights, which is based on the concept of a human being open to transcendence. 
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In these days the values appreciated for centuries such as love, marriage and family are becoming 

the subject of more and more serious attacks undertaken by ideologists and politicians, scientists, social 

activists, who care about ideologies, which are against family. 

We are more and more anxious observing not only the attempts to counteract the crises in 

marriage and family relationships, but even more and more aggressively undertaken actions calling for 

such crises. In many social circles we can observe social tolerance for such inappropriate phenomena and 

no reaction on the part of persons, or institutions, who - considering their mission - should defend 

marriage and family as a social fundamental basis. Considering the threats, there is a need to undertake 

strong and constantly developed actions in order to build the civilization of love 2. 

 

1. Showing the meaning of family 

 

In the care about the development of the civilization of love one of the most important tasks is 

showing the meaning of family as the communion of life and love based on a stable marriage between a 

man and woman. 

Family has always been a highly appreciated value in many centuries of tradition. In the family 

community a human being learns the patterns of social conduct, acquires moral values, attitudes towards 

other people, suffering, death. Parents, who are the first partners of a young person's social interactions, 

influence him or her in the earliest and the most formative period of life, whereas the contacts are 

frequent and long lasting. 

Properly functioning family is the community of love and solidarity, which passes cultural, ethical, 

social, spiritual and religious values necessary for the development of a human being.  Strict cooperation 

and togetherness within a family bears mutual help. Experience of unification also leads to stronger family 

integration. In a family children get to know values, the world of culture, they learn actions for the benefit 

of others and they learn how to meet other people's needs. 

The most important role in this process belongs to parents. They become a pattern, model of 

behaviour for their children. Many attitudes are passed here subconsciously, by the relations to other 

people (respect or lack of respect, care for other people's well being, meeting other people's needs), which 

become a pattern for many life attitudes, relations to other people, nation, state, religion, the art and 

culture.  

Family is the first school of moral and religious development. The basics of moral rules are first 

of all taught in the family home. When observing the mother's and father's attitudes the child forms its 

morals. The moral patterns often form deeply engraved life guide. The family shapes attitudes of 

tolerance, respect for other people, own dignity and another person's dignity, respect for one's work and 

other people's work, efforts and input. Family home is the place, where a human being learns the 

distribution of roles, seeing other people's needs, acting for their benefit.  

                                                 
2  The issue of building the civilization of love in response to the ideological threats are discussed in my articles  Ryś 
(2014a i 2014b). 
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A family is the basic and the most important environment of bringing up a person to love. It is an 

interpersonal system of internal relations within a group, social system or a kind of an institution  

of a unique relationship among its members. Relations within a family provide a number of incentives, 

which do not exist in other institutions and social groups, but are necessary for the development and 

psychological maturity - not only for children, but also other family members  (Pospiszyl, 2002, p. 43-52). 

It should be emphasized here that a real, proper family is a school of love. It is described  

as a community of life and love, because it is created based on love between the married couple and its 

task is to create and to deepen their love. The community forming function of a family refers to the 

husband, the wife and to children. It is the task of every family member in all phases of the family 

development3. 

A proper family is based on the loving relationship between two persons with mature personality. 

Strong marital relationship makes a harmonious whole and good communication, proper meeting other 

people's needs, mutual care – all this forms a solid basis for brining up children (compare e.g. Ryś, 1999).  

Positive mutual relations within a family and proper emotional bonds, which connect family 

members and proper educational styles, which add to shaping the children's value system and ways of 

behaviour, are the most important factors in shaping the attitudes of love.  

Family shapes the basic fundamentals of an individual personality, among others: the system of 

attitudes and needs, ways of meeting them as well as considerably important mechanism of self-esteem. 

Shaping the proper image of oneself is the basic condition of seeing the world of other people's values. 

Self-respect and self-confidence may be developed only in the atmosphere of acceptance and encouraging 

to overcome difficulties (compare e.g. Strzeszewska, 2014; Zielińska, 2012).  

The stability of family environment constitutes a very crucial factor of a child's balance and 

mental health. Children in a family of this type have enough freedom to feel natural, to feel themselves 

and to feel loved. A child, who breaks the already set norms and standards is disciplined fast and parents 

are not afraid of losing the children's love when they apply certain disciplinary measures. Parents 

encourage children to express their opinions in matters concerning the whole family, especially the ones, 

which refer to the child; however, they reserve their right to veto, when the child's decision is 

inappropriate. Parents encourage children to contact other people, they care so that the children are in 

touch with their grandparents. Children are prepared to live independently and to be responsible for their 

deeds (compare: Jankowska, 2015; Ryś, 2004). When parents know the child's strengths and weaknesses 

they help in their development. 

Appropriate meeting the children's needs is the condition of shaping the attitude of love. The 

most important needs, which have to be fulfilled so that the child feels loved and worth loving are the 

following: the need to belong to somebody and the need of safety, the need of love, tenderness and care, 

the need of respect and recognition in the nearest society, the need to be admired, the need of close 

bonds, affirmation and contact (ibidem). 

                                                 
3 The book Rodzina, myśl i działanie is important in this aspect, edited by G. Soszyńska, Lublin 2004. 
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Love, as the basis to serve other people, is becoming the main source of the development of 

feelings in a family (compare eg. Gorbacewicz, 2015). The development of love may occur only when the 

need of love is fulfilled (compare eg. Ryś, 1999). The ability to love must shape in the human psyche in 

order to become the centre of its life, give sense and value to the same. A human being, who wants love, 

but does not know how to love and wishes to take without being able to give, will constantly be conflicted 

with other people, which leads to suffering and life crises, both for the husband and wife as well as for 

children brought up in such conditions. 

The need of safety is the one, which is mostly connected with meeting the need of love. The 

need, according to Poręba (1978) has its meaning especially in the present world, when a family may 

become a kind of asylum for everyone, a shelter, which provides protection against loneliness as well as 

against losing in anonymous surrounding. 

In a properly functioning family such needs as receiving and giving love are met, the need of 

acceptance, affiliation, safety, recognition and cooperation. It is important that parents not only 

experience their feelings to the child. They should also show their feelings, which lets the child shape the 

attitude of faith that they are people, who are loved and worth loving.  It is crucial that the child's rights 

are respected and that he or she is the righteous family member. He or she should have reasonable tasks 

and duties adequate to their developmental capabilities. They should be offered help in their activities and 

they should be provided enough freedom to support their development. A loved child believes that he or 

she is a valuable person, worth loving, they believe in themselves, their talents and they want to develop.  

The proper, loving and coherent family, by shaping the good self-esteem, interiorization of the 

system of values, when learning how to deal with stress, may counteract the influence of deviation groups, 

they may fight back any school misfortunes. 

In a proper family the attitudes of love and tenderness are shaped towards other people. The 

attitude of love is based on tenderness, kindness, forgiveness, tolerance, fighting back weaknesses and 

hopes. It is open to create kindness, to forgive oneself and other people for their guilts and faults, to make 

good conclusions in every, also sad or tough, situation.  It is expressed in joy, lively experiences, in the 

ability to be happy about small, minor things. The attitude of love allows for cordial relations with other 

people. 

Especially the need of contact is particularly important in shaping love. In every person's life the 

need of contact is most vividly expressed in searching for love and friendship. In contacts with other 

people and thanks to them a person gains knowledge about himself or herself, he or she experiences their 

self-esteem. In relations with other people the shape of personality is built and developed.  

In a proper family the parents implement the appropriate communication model, mutual 

relations; problems are revealed right when they appear and they are solved correctly4. Conflicts in proper 

families are solved immediately when they appear, in a way, which respects the parts of the conflict, always 

with the mutual care about feelings. Parents protect children against everything, which might destroy the 

world of values assumed by the family (compare eg. Ryś, 1998). 

                                                 
4 It is worth reaching for the books by M. Dziewiecki (2000). 
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In shaping the attitude of love the ability of a full openness to another person, the possibility to 

experience complete relaxation and peace, when a person may be independent from social pressure, roles 

or occupied positions. Meeting the need of closeness and love makes the world of family community the 

world of safety and trust. 

The proper family system provides the possibility of development to every family member, meets 

emotional needs and maintains balance between dependence and autonomy. 

 

2. Tasks in building the civilization of love 

 

2.1. The care of the parents, teachers and educators about their own personal maturity 

as the basic condition of brining up the young generation in the civilization of love  

 

The care about building the civilization of love should start with the care about parents, educators 

and teachers, about their own development and their own maturity. 

Maturity is understood in two ways - as the ideal pattern, which is supposed to indicate where and 

how the development shapes, or as a process of changes, in effect of which this pattern is fulfilled or updated. The 

development process is directed consciously. Thanks to this a person chooses the best possible way for himself 

(Płużek, 1994,  p. 22). 

Being a person, who aims at building the civilization of love - this is the constant process of 

overcoming oneself (Obuchowski, 1993, p. 187). Work over oneself is quite often connected with a lot of 

trouble and suffering, which is the necessary condition in the proper development (Grzywak–Kaczyńska, 

1988, p. 7). A person, in order to develop, must build in his or her psyche the whole richness of ways of 

behaviors in various situations and must learn how to choose the most mature ones for himself or herself 

and for their surrounding. 

A parent, educator, teacher, namely a person, who should set standards for a young person, 

should be first of all authentic. 

The educator's authenticity should be perceived accounting for the need of development and 

deepening personal maturity, which results from liability for integral development of one's own 

personality5. 

Becoming a mature person is shaped in the process of a permanent self-update, which is often  

a tough and painful process, because a person learns the "courage to be oneself". Self-awareness frees  

a person from applying various types of "masks, covers and facades", both in such a person's emotional 

life, as well as during meetings with other people 6. 

                                                 
5 The notion of this type of liability is claimed by Priest Professor Mieczysław Rusiecki when he discusses the  
Teacher's Card of Liability and Obligations, which is a deepened educational proposal and emphasizes the weight of a 
teacher's obligations, the size of his mission and encouragement to work on one's own personality. The Card was 
published in the Monthly of Teachers and Catholic Educators: Wychowawca, 2004, No. 10, p.7 – 11. 
6 It is worth to mention here the cycle of articles entitled "Healthy personality" by L. Mellibrudy, edited in  
Remedium, 2001 No. 9, 11, 12 and 2002 No.1 and 2. 
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 One crucial feature of a mature personality is the objective attitude towards oneself. It means the skill 

to look deeply inside one's personality. It is important here to avoid the mechanism of projection, which 

consists in seeing the approved features in other people. A person with mature personality accepts himself or 

herself, they know their strengths and weaknesses, they are not shy towards other people and they do not 

want to dominate anyone. Such a person lives in truth. When they respect and appreciate themselves, they 

are not afraid of disapproval or rejection. They have a realistic view of themselves, they do not aim at 

unreal targets, they know their real motivation and hopes.  

A person, who wishes to build the civilization of love should be emotionally balanced and 

cheerful. They should face challenges, draw constructive conclusions from committed mistakes and they 

should also learn from reasonable criticism and be able to keep distance towards unfair criticism (Ryś, 

1997). 

Personally mature parent, teacher or educator behaves effectively, he or she is stable and acts 

reasonably. He or she is able to understand the motives of other people's behavior and has the ability to 

defend fair attitudes. He knows how to enjoy work and free time and how to enjoy relations with other 

people 7. 

Thus a person, who wants to build the civilization of love should care about their own mature 

feelings. It is not expected that they never experience such feelings as sadness, mistrust or reluctance. Rich 

emotional experience or various moods - this is not immaturity. However, when experiencing negative 

emotions such a person should not hurt other people. Such feelings should not be motives, which 

establish the rules of conduct8.  

The maintenance of emotional balance co-exists with the feeling of safety. The emotionally mature 

person is emotionally reconciled with their experience. It is also important to see the mistakes committed by 

oneself and other people, in good proportions. Such a person is able to admit the truth and confess the 

committed evil, repair it. The maintenance of proportions between the importance of problems and the level 

of experienced anxiety is crucial here. A mature person is not afraid of other people with different attitudes and 

beliefs (Wolicki, 2000, p. 13-15). 

An important feature of an authentic person is to have one's own ideal personality to identify with, 

to aim at for the whole life (Szuman, 1995,  p. 161). 

A well known psychologist Marshal B. Rosenberg defines the maturity of personality in relation to 

oneself as: taking responsibility for one's own thoughts, feelings and conduct; recognizing one's feelings 

and expressing them; identification of needs at the source of such feelings; the choice of proper ways to 

fulfill one's own needs; breaking with thinking stereotypes, which lead to anger and depression; seeing 

reality without judgments and comparisons, which are associated with violence and aggression  

(Widstrand, Gothlin, Ronnstrom, 2005).  

A person with mature personality is able to go into deep relations with the dearest ones, he or she is 

able to give the feeling, trust and understanding, providing trust and support. It is important here to show 

                                                 
7 The issue of mature personality is discussed by p. Siek (1986, p. 118). 
8 It is worth mentioning here the work by Z. Płużek (1994,  p. 23n). 
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one's own feelings, as well as acceptance and understanding of other people's feelings9. A mature person is 

the one, who understands other people without claiming to be understood by them, the one, who respects 

other people without demanding respect and the one, who loves - without claiming love from others (de 

Martini, 1993, p. 99). 

When analyzing the mature personality it is worth paying attention to cooperation skills, which 

results from proper level of social intelligence. Thanks to this a parent, a teacher or educator is able to act 

without conflicting with other people, he is loyal towards the society, in which he or she lives, but is not 

susceptible to any forms of domination (after: Moczydłowska, 2000, p. 118).  

Socially mature educator tries to cooperate with other people, because they have a deep awareness that by 

the exchange of services and values everyone, who gives - also receives and enriches his life. He is also able to 

undertake altruistic activity on behalf of other people. When living with other people and for other people  

a mature educator should maintain a high level of autonomy. 

Following Allport, the well known and appreciated psychologist interested in humanities, the 

mature personality is characterized with a good social adjustment. In the educational work it is especially 

important (following: Chlewiński, 1987, p. 63). 

From the point of view of the Rosenberg concept it is worth emphasizing the features that the 

parent, teacher and educator should have in relations with other people; building relations based on 

understanding and empathy; clear expression of one's values; conscious deepening of relations and 

relationships with other people; preventing conflicts and solving them by making the empathic contact; 

applying solutions based on safety, respect, understanding (Widstrand, Gothlin, Ronnstrom, 2005). 

A mature person is creative, he or she has a passion of life and does not restrict it to narrow frames. 

Irrespective what domain of life it concerns, the creativity means dynamics and it requires full engagement and 

that is why the improvement of creativity plays an important role in personal development. The mature 

person is sensitive to the beauty of the world and is able to experience reality deeply, create it and develop 

talents (ibidem).  

The feature of a mature personality is the development of autonomous interests, interest in other 

people, culture, politics. It is important to acquire an ideal of oneself and a moral pattern, socially 

approved conduct and to act based on the same (Allport, following: Siek, 1986,  p. 114n). 

The symptom of mature personality is also empathy.  Empathy means openness to other people's 

problems, ability to see their feelings and emotions, proper perception of their life situation and ability to 

achieve "emotional harmony". Empathy allows for shortening the distance between people (Łukaszewski, 

1984, p. 335). 

Emotional sensitivity in relation to another person is perceived as a very important factor of 

making mature interpersonal relations. The ability to make really empathic relationships is the evidence of 

                                                 
9 Disability in development in this sphere leads to human alienation and is the reason of isolation and loneliness. 
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psychological maturity, which enables the development of interpersonal relations as well as respect to 

other people without fears about one's own identity10. 

It is worth to quote criteria necessary to achieve personal maturity prepared by Allport. They 

include: personal work, acting outside (activity connected with people, ideas or tasks); showing warmth in 

contacts with other people (skill to understand, to feel empathy, tolerance); the feeling of emotional safety, 

true perception of reality; the need to have competences, obtaining new skills or improving the already 

held ones; openness to other people's opinions; skill to build one's own life philosophy (following: 

Wolicki, 2000, p. 15). 

The feature of mature personality is its strong integration, cohesion and harmonization. Personal 

integration is obtained gradually in the process of human maturation and development (ibidem p. 32). 

 

2.2. The meaning of proper hierarchy of values for persons, who wish to promote the 

civilization of love 

 

It is a very important task to be aware of the proper hierarchy of values. Values appreciated as the 

most important ones direct a person's activity in order to achieve final aims, not only partial ones, or 

phases.  

The proper hierarchy of values brings order in people's lives and it leads to shaping the skill of 

arranging matters in terms of importance, it leads to the necessary systemization of life and searching the 

life purpose, which is in accordance with the world of values, in which we believe, so the proper hierarchy 

of values shapes the inner human psyche structure. 

The proper hierarchy of values helps shaping the personal integrity. It also plays an important role 

in taking life decisions. The most important values mostly become the life target, the basis and foundation, 

on which the person creates and develops their "life mission” (compare eg. Ryś, 1997). 

Many psychologists believe that the condition of the real human development is faith in the sense 

of life. According to Frankl the sense is related with the purposeful activity directed to values (following: 

Popielski, 1987, p. 107). A human being, in order to live their lives completely, should have the stable 

feeling of a purpose of their lives. The life purpose leads to finding oneself, it gives power and becomes  

a motivation, which allows to fight all obstacles. It is strictly connected with the system of human values. 

During the whole life the evaluation of values is subject to a change, new values appear in the hierarchy. 

Most often the life purpose means values, which are the most important ones for an individual and  

a human being creates his or her life "mission" based on them.  Lower values constitute further purposes. 

The hierarchy of values should result from the unifying life philosophy (Płużek, 1991), which 

allows for a harmonization of a person's aims and his or her life purpose.  A human being shapes his or 

her hierarchy of values in life based on what the parents and teachers had taught them, but also thanks to 

                                                 
10 The Hoffman's theory of empathy assumes that empathic abilities are first of all the human reaction to other 
people's suffering.  Along with the increase of cognitive social orientation the empathic suffering is processed in 
empathy oriented to other people and in response to other people's suffering (following:  M. Kalliopuska, 1994,  
p. 59). 
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the treasures of culture and their own thought and solutions, especially the tough ones, like decisions 

taken in hard times, in the time of someone's death or life dramas.   

Specifying the hierarchy of values directs human activity to the development of targets, which are 

not only partial or transitional, but for the fulfillment of far reaching and final aims. An individual with 

mature personality has the highest values, which are stable. The lower the values in the hierarchy of 

beliefs, the more changeable and flexible they may be.  

Assuming the specific hierarchy of values entails the necessity to establish one's own hierarchy of 

needs as well as expectations towards other people. One's own, well thought over viewpoint, 

proportionate hierarchy of values are crucial parts of a mature personality. The values adopted by a human 

being are the factors, which integrate the well functioning personality. They also shape the person's activity 

to develop such values, which are recognized as the most important ones in life (compare: Tomczyk, 

2012). 

The well shaped attitude towards given values allows for setting life tasks and targets, which are 

also the expression of their affirmations, the need to protect them. With such attitudes even common life 

tasks and daily routine go in accordance with the appreciated values. This is particularly important in the 

ways of meeting the needs (Gałdowa, 1990, p. 23). 

Discovering the sense of one's own life plays a crucial role in shaping a mature personality. 

Thanks to the stable feeling of a certainty of purpose in a person's life, the human being finds himself, 

gains power and motivation to survive obstacles. The purpose is strongly associated with the people's 

values. The highest values most often become the purpose in life, whereas the lower ones constitute 

intermediate aims (Ryś, 1998). 

Personal maturation of a human being calls for a variety of interests, a flexible mind, accounting 

for contexts of occurring circumstances, readiness to recognize and to abstain from too fast judgments 

and opinions. Widening the range of interests makes it possible to become independent from biased 

opinions of the environment. A person with wide interests is able to concentrate on problems, tasks and 

duties. 

A very important feature of mature people is dealing with difficulties and life problems as with tasks to 

be completed, not as reasons to worry. Therefore one of crucial dimensions of a mature personality is the life 

optimism, faith in oneself and in others, constant improvement of activity methods, relations with other 

people, based on respect of personal dignity, one's own and other people's, respect for originality and 

exceptionality of every human being, their special features, talents and skills.  

A person, who wants to help other people in their personal development must be able to care 

about the righteousness of his or her own life. One cannot talk about an educator's righteousness of life, 

when he or she do not respect the dignity of other people. It is connected with readiness to defend other 

people's dignity or even scarifying other important benefits for its sake, even one's own life.  
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3. Encouraging the young to join the process of building the civilization of love 

 

A person, who wishes to build the civilization of love, wants and is able to encourage other 

people to the same, especially the young ones. 

In the process of developing humanity the feeling of love plays the most important role. 

Openness to other people, the skill to forgive to oneself and to others, the skill of meeting other 

people in the relation of real love, understanding another human being and entering their world with 

understanding is an encouragement for the young to build the world on really deep relations, with respect 

for the dignity of every human being. The authentic parent, teacher, educator, always can really accept  

a young person, appreciate them, he or she always has time for other people, he is available so that the 

young person knows that in tough life moments there is always someone to count on and to help in life 

struggles.  This is a person, who knows how to bring hope to the pupil - hope that it is possible to 

overcome difficulties, that it is possible to develop, to make life more beautiful.  

Authenticity and sincerity of a parent, teacher, educator leads to a situation, when meeting such  

a person becomes a source of joy, it is becoming an inspiration, a stimulus for young people to work on 

their personality, stimulus to develop. Respecting the dignity of every human being, also a child, 

appreciating him or her, is accompanied with setting reasonable restrictions to the young person and real 

challenges. Thanks to such attitudes the child is ascertained that the most precious gifts for a child may be 

metaphorically described as "roots and wings". The roots are anchors in values, the feeling that the world, 

in which we live is the world, where it is worth to respect the most beautiful values, such as: God, honor, 

patriotism, fatherland, love, dignity, hard work, honesty, and wings - this is the passion of development, 

which is inspired and encouraged by the example of a parent, teacher, educator. 

 

3.1. The need of a young personality integration  

 

It is worth encouraging young people to undertake the hard work of personal integration. 

The internal personal integration process leads to harmony between all parts of human 

personality, between desires and actions, attitudes, ideas, ambitions, needs and feelings. A person's 

maturity must show on all levels, especially on the level of sensitivity, which constitutes a fundamental 

component of personality and considerably influences human internal integration. The internal integration 

is shaped as the act of cohesion of all aspects of human self. The integration process runs through  

a disintegration of primary psychological structures (disintegration), which enables integration on a higher, 

more mature level (compare K. Dąbrowski, 1986). It is expressed in acquiring mental resistance, the 

feeling of physical and mental health, internal harmony and spiritual depth. A mature person is able to 

bear loneliness easily, to undertake tasks on behalf of other people, to find a purpose in his or her life. 

Personal work on one's character concerns many aspects of life. It is worth to emphasize the 

fundamental ones. 
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a. The real recognition of the world  

The basis of a mature personality is the real recognition of the world, differentiating between the 

truth and fake and other people's opinions. In recognizing the world a human being should ask questions 

on the borders of cognition and the degree of certainty. It is important that the level of getting closer to 

cognition does not distort the reality (Łukaszewski, 1984, p. 206). Recognizing the world with the open 

mind should lead not only to winning knowledge and experience or widening the circle of interests, but 

also deeper and deeper engagement in the matters of the surrounding. 

b. Self acceptance 

In order to undertake the difficulty of one's own development one should first of all get to know 

oneself.  Knowing oneself and self affirmation is the basis of all interpersonal relations. Self-acceptance 

should not be equal to egoism or egotism, but the real kindness, acceptance of oneself, ability to accept 

oneself or forgive oneself. This attitude is fundamental to build proper relations with other people, as well 

as the passion of personal development.  The picture of oneself may be the image, which is adequate or 

inadequate in relation to oneself. A person with objectively high self-esteem has a healthy desire to face 

challenges, proper approach to committed mistakes, which he is able to use as a lesson for further life, he 

is able to keep distance in relation to unjust criticism, but also knows how to learn from reasonable 

criticism (Compare Leonard,  1995). 

c. Shaping the attitude of love 

Shaping the attitude of love plays the special role in the integration of human personality. It 

assumes the recognition of the subject of love, loving it and acting towards it. It is worth quoting 

Leonardo da Vinci here "if you know it but little you will be able to love it only a little or not at all.”  

Therefore the type of the attitude of love results from the depth of one's individuality. The attitude of love 

is based on tenderness, kindness, forgiveness, tolerance, fighting back weaknesses and hopes. It is open to 

create kindness, to forgive oneself and other people for their guilts and faults, to make good conclusions 

in every, also sad or tough, situation. It is expressed in joy, lively experiences, the skill to be happy about 

small, minor things. The attitude of love allows for cordial relations with other people.  Human personal 

maturity is created based on deep, cordial and permanent connection with a small number of people 

(family, friends) and it is connected with tenderness to all people of the world. This attitude, based on 

respect for human dignity allows to split human behavior from the very person, so it enables a person's 

acceptance irrespective of his or her behaviors (Ryś, 1997).    

The skill of communication with other people, expression of thoughts, feelings and mutual 

expectations, as well as meeting them is the basic factor, which serves building the attitude of love. The 

skill to solve conflicts in a proper way is also important (Ryś, 1998).  

 

3.2. Shaping and developing the skill of coexistence with other people 

 

It is worth encouraging young people to shape and develop the skill of coexistence with other 

people and to enter into deep and permanent relations. Carl Rogers – American psychologist claimed that 
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the real relations with other people, which lead to growing and improving personality, maturation of 

development. 

The foundation of such relations is authenticity - namely entering in relations with other people as 

a sincere, open and straightforward person. Relations with other people are appropriate, when another 

person's dignity is respected (everyone has the same dignity), tolerance for other points of view (a person 

with different opinions than ours - is a person, who things differently, but not an enemy), compliance of 

verbal communication (speeches) with non-verbal communication (mimics, gestures).  Lack of such 

compliance interferes with interpersonal communication. 

In relations with other people it is very important to solve conflicts properly. In harmonious 

coexistence with other people, but also in solving conflicts, tolerance and ability to forgive is very 

important. 

The patterns of relations with other people and with God are mainly taught at family home. 

However, they may be changed individually. One should try to reshape his or her own negative approach, 

become more open and kind. True relations with other people are based on authentic love. 

 

*** 

 

A man of our times more and more often has the impression that despite easier access to other 

sources of information, in tough life situations is at a crossroads.  

B. Krupa (2013) emphasizes that despite many relations (real and virtual) the contemporary 

person feels deep loneliness, which proves that a lot of social networks does not go together with the 

quality of social bonds. "Loneliness is filled with love and no information or meetings in real or virtual 

world may meet." If a person does not discover that he is loved, he will always be lonely, his life will 

always be concentrated on himself, his own wounds, misfortunes and failures" (ibidem, p. 110). 

In the civilization of love the most important thing is to shape proper attitudes. Understanding 

love as the approach opens the possibility of treating it in the category of permanent happiness, not 

temporary pleasure. In the approach of love understood like this the following is emphasized: wisdom and 

knowledge, courage, which is a specific moral brevity in reaching goals, honesty, reticence, self-control, 

prudence and modesty as well as transcendence - ability to appreciate beauty and perfection, feeling of 

gratitude, hope and optimism, kindness and mercy11. 

Real, authentically happy life is life in love and for love, for the love, which is the deepest attitude, 

but also the most important task of building the love relationship - in the most intimate communion 

between a married couple, but also in other communities of love - in a family and in a sincere - thanks to 

the power that family gives - nation, society, world. 

Therefore it is worth encouraging young people to look for love, as well as to build the civilization 

of love contrary to the world, which promotes the civilization of death. Although the civilization of love is 

                                                 
11 M. Seligman, Authentic happiness, 2002, www.authentichappiness.org. 
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based on evangelic values - however it constitutes a universal idea, the idea, in which not only Christians 

should involve, but all people of good will.  

It seems particularly important to support young people in their development, to encourage them 

to shape such attitudes, which serve the promotion of kindness, promotion of marriage and family, such 

as: love, peace, kindness, respect for other people, respect of personal dignity of all people. Today young 

people need to face a very difficult reality. Among such difficulties there is especially one task worth 

mentioning - they need to discover what is the truth about a human being - femininity and masculinity, 

and what is only a politically or ideologically fake in the range of allegedly scientific statements.  

It appears necessary to take care about the young generation, which should be brought up as 

people of the righteous consciousness, people, who - in accordance with the rules of the civilization of 

love - perceive the care about interpersonal bonds, so that everybody bears and grows in a loving family 

composed of a mother and father.  

Care for bringing up people in accordance with the civilization of love so that they care for 

people, who will create the future of the world, so that they care more about ethics than the rules resulting 

from the benefits of science and technology, people, for whom human beings will always be more 

important than any, even the most precious thing, people, who will appreciate spiritual values of their 

environments, nations or states than material goods, for whom justice is important, bot mercy will be 

stronger than justice and for whom "to be" will be more important than "to have", for whom freedom will 

be a precious value.  
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Miłość  a satysfakcja małżeńska u par  

z krótkim i długim  stażem małżeńskim  

 

 

Wprowadzenie 

 

Zainteresowanie badaczy małżeństwem obejmuje nie tylko aspekty psychologiczne i socjo-

logiczne, lecz także demograficzne, etnologiczne, prawne, historyczne, czy pedagogiczne. Zainteresowanie 

tą tematyką wynika z tego, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny funkcjonującym w 

społeczeństwie, ale też warunkiem  i kształtowaniem się małżeństwa jest wzajemna miłość kształtująca 

wzajemne relacje w związku. 

Małżeństwo poddawane jest różnym badaniom. Socjologowie ujmują je jako związek, w którym 

realizowane są zasady partnerstwa, czy jako zespół osób realizujących role rodzinne (Kotarska-Michalska, 

1993, s. 19). Badania demografów dotyczące małżeństwa obejmują problematykę związaną z  prokreacją  

i zastępowalnością pokoleń. Badając średnią wieku ukazywana jest wskaźnik dojrzałości społecznej do 

wchodzenia w role małżeńskie, co jest wskaźnikiem procesu usamodzielniania się młodych ludzi. 

Etnolodzy badają obrzędowość i znaczenie małżeństwa w kulturze i obyczajach społeczeństwa. Natomiast 

badając historię instytucji małżeństwa docenia się znaczenie zmieniającej się obyczajowości, uwarunkowań 

społecznych towarzyszących decyzjom zawarcia związku, czy  samym uroczystościom weselnym. Ważne 

jest także zmieniające się  prawo, kwestie dotyczące pozycji społecznej i podejmowanych obowiązków.  

Z psychologicznego punktu widzenia uwagę badaczy skupiają zagadnienia dotyczące dojrzałości 

osobowej do zawarcia małżeństwa, przebieg procesu rozwoju więzi interpersonalnych, podobieństwo cech 

osobowości i charakteru małżonków, ranga czynników sprzyjających szczęściu małżeńskiemu, motywy 

zawierania związku i ich wpływ na interakcje w małżeństwie (tamże). 

Analizy psychologiczne dotyczące małżeństwa pozwalają na głębsze poznanie uwarunkowań 

powiązań między małżonkami. Przegląd literatury o tematyce małżeństwa dowodzi, że zainteresowanie tą 

kwestią wśród psychologów jest znaczące, a nawet w ostatnim czasie wzrasta.  

Zastosowanie wielu podejść metodologicznych jest ciekawym rozwiązaniem i powodem, dla 

którego małżeństwo jest przedmiotem wielu badań.  

Problematyką podjętą w ramach tego artykułu są zależności między miłością małżeńską  

a satysfakcją z małżeństwa u par z długim i krótkim stażem. 
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I. Teoretyczne wprowadzenie do badań własnych 

 

1. Pojęcie małżeństwa i miłości małżeńskiej 

 

W większości encyklopedii znajdujemy ujęcie małżeństwa jako legalnego  związku kobiety  

i mężczyzny, zawartego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.  

M. Braun-Gałkowska związek małżeński określa jako związek zawarty między kobietą  

i mężczyzną, konstytuowany przez budowanie wspólnoty złożonej z wielu czynników, dążącej do 

wspólnego celu. Jest to dynamiczny system, w założeniu trwający całe życie (Braun – Gałkowska, 1985)  

Podstawą małżeństwa jest miłość, która jest rzeczywistością dynamiczną, podlegającą ciągłemu 

rozwojowi. Jakość miłości będzie zależeć od dojrzałości osobowej partnerów, a także od zdolności 

przezwyciężania samego siebie czy też wrażliwości na drugiego człowieka (Ryś, 1992). Miłość małżeńska 

jest więzią dwojga osób, która jest nie tylko bardzo głębokim uczuciem, ale postawą. Postawa ta ma 

bardzo duże znaczenie w budowaniu związku i jako fundament rozwija się i tworzy wspólnotę dwojga 

ludzi, nadając mu sens i wartość (tamże).  

 

2. Trójczynnikowa koncepcja miłości R. Sternberga 

 

Zjawisko miłości jest bardzo złożonym zjawiskiem. Powstały więc teorie, które pozwalają 

wyodrębnić prostsze składniki. Robert Sternberg stworzył trójczynnikową koncepcję miłości (Sternberg, 

1896), którą określa jako miłość między mężczyzną i kobietą składającą się z trzech zasadniczych 

czynników:  intymności, zwaną również w literaturze bliskością, namiętności (pasji) oraz zaangażowania 

(zwana też tu za B. Wojciszke, 2013 -  zobowiązaniem). 

Intymność to poczucie bliskości, wsparcia w bliskiej relacji (Sternberg, 1997, s. 315). Oznacza 

wzajemne zrozumienie, szacunek dla drugiej osoby, wzajemne dzielenie się przeżyciami. Według 

Sternberga, na tak pojmowaną intymność składają się: pragnienie dbania o dobro partnera,  

przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu, szacunek dla partnera, przekonanie, że 

można na niego liczyć w potrzebie, wzajemne zrozumienie, wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami 

duchowymi i materialnymi, dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia, wymiana intymnych 

informacji, uważanie partnera za ważny element własnego życia (tamże). 

 

Jednak jeżeli brak któregoś z powyższych uczuć czy zachowań w związku, to związek może być 

intymny. Zdaniem Wojciszke nie wszystkie te uczucia muszą być przeżywane (Wojciszke, 2013),  

a działania podejmowane, aby można było mówić o zaistnieniu intymności. Dla jej pojawienia się 

wystarczy dowolna konfiguracja wystarczająco dużej liczby tych składników (tamże, s. 11). 

 

Następny czynnik – namiętność -  w dużej mierze opiera się na pociągu fizycznym do drugiej 

osoby. Składa się zarówno z uczuć pozytywnych (radość, szczęście), jak i negatywnych emocji (zazdrość, 
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ból). Wiąże się ona z dążeniem do zjednoczenia (również fizycznego) z ukochaną osobą (tamże). Warto 

podkreślić, że namiętność nie jest samym tylko pożądaniem, gdyż zakłada także tęsknotę za ukochaną 

osobą, zaspokaja potrzebę dowartościowania, afiliacji. Dynamika namiętności (w przeciwieństwie do 

intymności) rośnie  szybko, ale i szybko upada. Jednak spadek namiętności nie jest równoznaczny  

z końcem samej miłości.  

Z kolei zaangażowanie, według Sternberga, można rozpatrywać z dwojakiej perspektywy: krótko i 

długoterminowej (Sternberg, 1997) W pierwszym przypadku o zaangażowaniu świadczy już samo podjęcie 

decyzji o związaniu się z daną osobą (oświadczyny, ślub). W dłuższej perspektywie o zaangażowaniu 

świadczą wszelkie działania mające na celu utrzymanie relacji: świadome ukierunkowanie wysiłku  

i ponoszenie wyrzeczeń w celu budowania relacji (w tym rozwiązywanie problemów), dostosowywanie 

własnych działań do wspólnego dobra, wywiązywanie się z obowiązków (tamże, s. 318). 

 

3. Koncepcja dobranego małżeństwa 

 

Twórcą koncepcji dobranego małżeństwa jest  Jan Rostowski. Według autora dobrany związek 

małżeński to złożony stan z kilku wymiarów, tak samo jak jakość małżeństwa (Rostowski, 1987). Między  

koncepcją dobranego małżeństwa a jakości małżeńskiej zakładane jest istnienie zależności, na której mogą 

być rozmieszczone pary małżeńskie. Sam Rostowski definiuje dobrany związek małżeński jako swoisty 

proces, którego wyniki  są określane przez odpowiedni stopień: miłości, więzi interpersonalnej, 

intymności, podobieństwa, pożycia seksualnego, stosunku do dzieci, typu motywów wyboru partnera do 

małżeństwa (tamże).  Istnieje duże podobieństwo pomiędzy koncepcją dobrego związku małżeńskiego  

i jakości małżeństwa. 

M. Plopa (2006) jakość małżeńską określa przez cztery wymiary: intymność, samorealizację, 

podobieństwo oraz rozczarowanie. 

Czynnik intymności jest tu pojmowany jako wysoki poziom satysfakcji z bycia w bliskiej relacji  

z partnerem, a charakteryzuje go potrzeba tworzenia relacji otwartej, polegającej na zaufaniu, bliskości  

i szczerości. Miłość jest głównym elementem łączącym małżonków, którzy czują się mocno ze sobą 

związani. Z odczuwaniem satysfakcji jest silnie związana samorealizacja, co pozwala na spełnianie 

własnych zadań życiowych, realizowanie siebie i budowanie swojego systemu wartości. Czynnik 

podobieństwa dotyczy zgodności partnerów w zakresie wspólnie podejmowanych decyzji, jak i realizacji 

celów małżeńskich. Ważne są także poglądy partnerów w różnych obszarach życia w związku, np. 

dotyczące spędzania wolnego czasu, czy kwestii wychowania dzieci. Z kolei ostatni czynnik, czyli 

rozczarowanie stanowi o poczuciu porażki życiowej, wynikającej z zawarcia związku małżeńskiego. 

Rozczarowanie jest silnie powiązane ze zmniejszonym poczuciem odpowiedzialności za związek  

i w związku z tym pojawiających się myśli o rozstaniu z partnerem, rozwodzie i podjęciem nowego życia 

samemu (tamże). 
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II. Badania własne 

 

1. Problematyka badań 

 

Głównym problemem badawczym była analiza związków zachodzących pomiędzy intymnością, 

namiętnością i zobowiązaniem, a satysfakcją małżeńską u par z krótkim i długim stażem małżeńskim. 

Przystępując do badań przyjęto hipotezę, że istnieje zależność między satysfakcją małżeńską  

a wyodrębnionymi składowymi  miłości, że występują różnice pomiędzy czynnikami u par w krótkim  

i długim stażu małżeńskim. Powyższy problem wymagał odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

Jaki jest stopień dobranego małżeństwa w krótkim i długim stażu małżeńskim? Jakie jest zaangażowanie 

małżonków? Jak kształtuje się  intymność i namiętność w małżeństwach z krótkim i długim stażem? 

 

2. Zastosowane metody i grupa badawcza   

 

Do pomiaru satysfakcji małżeńskiej wykorzystano Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa 

opracowany przez M. Plopę i J. Rostowskiego (Plopa, 2006). Składa się on z 32 twierdzeń i bada poziom 

satysfakcji małżeńskiej w czterech szczegółowych wymiarach: intymność – potrzeba budowania relacji 

charakteryzująca się otwarciem, zaufaniem, bliskością oraz szczerością; samorealizacja – satysfakcja wynika 

z możliwości bycia tym, kim jednostka chciałaby być; podobieństwo – zgodność partnerów odnośnie 

realizacji ważnych celów małżeńskich; rozczarowanie – dotyczy sytuacji poczucia porażki życiowej 

wynikającej z faktu zawarcia związku. Wszystkie wymiary zsumowane dają wynik ogólny – 

odzwierciedlając ogólny poziom satysfakcji małżeńskiej. Badana osoba, udzielając odpowiedzi na pytania, 

ma za zadanie zakreślić jedną z pięciu odpowiedzi na skali od A do E, gdzie kolejne litery oznaczają:  

A – całkowicie się zgadzam; B -  zgadzam się; C – nie mam zdania; D – nie zgadzam się;  E – całkowicie 

się nie zgadzam. 

 

Wyniki uzyskane przez badanych mieszczą się w granicach 32 - 162 punktów.  

Do pomiaru poziomu namiętności, intymności i zaangażowania wykorzystano kwestionariusz 

skonstruowany na podstawie koncepcji Sternberga (za: Wojciszke, 2013, s. 20-21). Kwestionariusz do 

pomiaru składowych miłości składa się z 36 stwierdzeń, gdzie po 12 przypada na każdy z czynników 

miłości Sternberga (intymność, zaangażowanie i namiętność). Wypełniający kwestionariusz ustosunkowuje 

się do każdego stwierdzenia na skali 7-punktowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”  

a 7 „zdecydowanie się zgadzam”. Wyniki uzyskane w każdej ze skal  mieszczą się w przedziale od 12 do 

84.  

Grupę badawczą stanowiło 30 małżeństw z dwóch grup różniących się stażem. Średnia 

arytmetyczna stażu krótkiego stażu związku małżeńskiego wyniosła 3 i pół roku, a długiego 28 i pół. 

Średnia wieku u mężczyzn w krótkim stażu wyniosła 32 lata, w  długim  53,  a kobiet kolejno 30 i 51 lat. 

Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. 
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 3. Uzyskane wyniki 

 

Poniżej przedstawiono statystykę wartości testu U Manna Whitneya.  Z badań wynika, że średnia 

ranga jest wyższa w skalach namiętności, intymności i podobieństwa u par z krótkim stażem. Na tej 

podstawie można wysnuć przypuszczenie, iż te czynniki mają większe znaczenie w związku z krótkim 

stażem. Różnice te są one istotne statystycznie i wynoszą kolejno: w przypadku namiętności U=221,5; 

p<0,05, podobieństwa  U=316,5; p<0,05, natomiast  intymności istotność jest nieco ponad 0,05przy  

U=319. Różnice między grupami z krótki i z długim stażem w skalach zaangażowanie, intymność DM, 

rozczarowanie i samorealizacja okazały się nieistotne statystycznie.  

 

Tabela 1: Wyniki testu  U Manna Whitneya 

 Namiętność Intymność 
Zaangażowa

nie 
DM_Intym-

ność 
Rozczarowa

nie 
Samorealiza

cja 
Podobieńst

wo 

U Manna-
Whitneya 

221,500 319,000 392,000 368,500 357,500 426,00 316,500 

W 
Wilcoxona 

685,500 784,000 857,000 833,500 822,500 891,000 781,500 

Z -3,381 -1,939 -0,858 -1,210 -1,373 -0,356 -1,991 

Istotność 
asymptotyczna 
(dwustrona) 

0,001 0,052 0,391 0,226 0,170 0,722 0,046 

 

Następnie zbadano korelacje pomiędzy czynnikami miłości i satysfakcji małżeńskiej u par o 

krótkim stażu. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. W analizie statystycznej danych wykorzystano 

współczynnik korelacji Pearsona. Poniżej przedstawiono wyniki uzyskanych analiz zależności pomiędzy 

składowymi miłości (namiętnością, intymnością i zaangażowaniem) oraz składowymi dobranego 

małżeństwa (także intymności, samorealizacji i podobieństwa oraz rozczarowania). 

 

Tabela 2: Korelacje między czynnikami miłości i składowymi dobranego małżeństwa – wyniki badań 
małżeństw o krótkim stażu 

 Namiętność Intymność Zaangażowanie 
DM_Intymnoś

ć 
Rozczarowanie Samorealizacja Podobieństwo 

Namiętność 1       

Intymność 0,09 1      

Zaangażowanie 0,22 0,03 1     

DM_Intymność 0,20 0,56** 0,27 1    

Rozczarowanie -0,17 -0,38* 0,17 -0,23 1   

Samorealizacja 0,14 0,34 0,15 0,53** -0,34 1  

Podobieństwo 0,15 0,57** -0,01 0,84** -0,35 0,36 1 

 ** Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie), * Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie) 
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Jak wynika z tabeli nr 2 uzyskano istotną, bardzo słabą pozytywną korelację między namiętnością  

a intymnością  (r=0,09); namiętnością i intymnością w Skali Dobranego Małżeństwa, gdzie występuje 

istotna słaba  korelacja (r=0,2), a także samorealizacją (r=0,14) i podobieństwem (r=0,15). Korelacja 

namiętności  z rozczarowaniem jest słabą ujemną korelacją  i wynosi r=-0,17.  

Między intymnością miłości a intymnością określoną dzięki Skali Dobranego Małżeństwa  

uzyskano istotną,   silną korelację, która wyniosła r=0,56.  Uzyskany wynik pokazał, że im większa 

intymność miłości, tym większa deklarowana intymność w Skali Dobranego Małżeństwa. Uzyskano 

korelację istotnie silną, wynoszącą r=0,57 intymności oraz podobieństwa. Uzyskano także istotną, ale  

bardzo słabą korelację intymności z zaangażowaniem (r=0,27). Istotny, umiarkowany negatywny  związek 

uzyskano między intymnością a rozczarowaniem (r=-0,37). Uzyskany wynik pokazał, że im większa 

intymność, tym mniejsze deklarowane rozczarowanie.  

Uzyskano istotną, bardzo słabą negatywną korelację między intymnością w Skali Dobranego 

Małżeństwa a rozczarowaniem (r=-0,23). Dany rezultat ujawnił więc, że im wyższa intymność w związku, 

tym mniejsze rozczarowanie. Pomiędzy intymnością a podobieństwem uzyskano istotną, silną korelację 

(r=0,84). Natomiast korelacja między intymnością DM a samorealizacją wynosi r=0,53, dając istotną silną 

zależność. 

Między rozczarowaniem a samorealizacją uzyskano istotnie umiarkowaną ujemną korelację  

(r=-0,34), a korelacja rozczarowania z podobieństwem wskazuje na istotny umiarkowany ujemny związek 

(r=-0,35). Samorealizacja natomiast istotnie, umiarkowanie pozytywnie koreluje z podobieństwem 

(r=0,36).  

 

W następnej kolejności zbadano korelacje pomiędzy czynnikami miłości a satysfakcji małżeńskiej 

u par o długim stażu.  Wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3: Korelacje między czynnikami miłości i składowymi dobranego małżeństwa – wyniki badań 
małżeństw o  długim stażu 

 Namiętność Intymność Zaangażowanie 
DM_Intymnoś

ć 
Rozczarowanie Samorealizacja Podobieństwo 

Namiętność 1       

Intymność 0,75** 1      

Zaangażowanie 0,81** 0,71** 1     

DM_Intymność 0,64** 0,90** 0,58** 1    

Rozczarowanie -0,46* -0,75** -0,39* -0,74** 1   

Samorealizacja 0,52** 0,73** 0,53** 0,78* -0,62** 1  

Podobieństwo 0,49** 0,71** 0,42* 0,84** -0,65** 0,71** 1 

 ** Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)  
 * Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie) 

 

Jak wynika z  tabeli 3 uzyskano istotne, bardzo silne korelacje pomiędzy namiętnością  

a intymnością (r=0,75) i zaangażowaniem (r=0,81). Oznacza to, że im wyższe wyniki w skali namiętności, 

tym silniejsze doświadczenie intymności i zaangażowania w relacji małżeńskiej. Między namiętnością  
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a intymnością Skali Dobranego Małżeństwa i samorealizacją uzyskano silnie pozytywną korelację (kolejno 

wyniki r=0,64 i r=0,52). Jeśli chodzi o korelację namiętności i rozczarowania, to wynik uzyskano istotny, 

umiarkowanie negatywnie korelujący (r=-0,46). Korelacja między intymnością a podobieństwem  wynosi 

r=0,49. Jest to umiarkowana  pozytywna korelacja. 

Badając korelację intymności można zauważyć, że uzyskano istotnie bardzo silne korelacje  

z czynnikami zaangażowania (r=0,71), intymności i dobranego małżeństwa (r=0,90), samorealizacji 

(r=0,73) i podobieństwa (r=0,71). Korelacja intymności a rozczarowania jest istotnie bardzo silna, ujemna  

(r=-0,75). 

Korelacja pomiędzy zaangażowaniem a intymnością dobranego małżeństwa, samorealizacją  

i podobieństwem uzyskała wynik silnej korelacji i umiarkowanej dla podobieństwa (kolejno r=0,58, r=0,53 

i r=0,42). Natomiast umiarkowanie istotną, ale ujemną korelację uzyskano między zaangażowaniem  

a rozczarowaniem (wynik r=-0,39). 

Uzyskano istotny, bardzo silny negatywny związek między czynnikiem intymności dobranego 

małżeństwa a rozczarowaniem (r=-0,74).  Uzyskane rezultaty pokazały więc, że im większe nasilenie 

czynnika intymności, tym mniejsze deklarowane rozczarowanie  małżonków. Korelacja między 

intymnością dobranego małżeństwa a samorealizacją i podobieństwem uzyskała istotny, bardzo silny 

wynik, dając kolejno wyniki: r=0,78 i r=0,84.  

Okazało się także, że korelacje rozczarowania z samorealizacją i podobieństwem uzyskały istotny, 

silny negatywny wynik (r=-0,62 i r=-0,65). Biorąc pod uwagę korelację samorealizacji i podobieństwa, 

uzyskano istotny, bardzo silny wynik (r=0,71).  

 

 4. Uzyskane rezultaty badań i dyskusja wyników  

 

W niniejszym opracowaniu analizowano, czy istnieją zależności między wyodrębnionymi przez 

Sternberga składowymi miłości: namiętnością, intymnością i zaangażowaniem a czynnikami dobranego 

małżeństwa. Należy zwrócić uwagę, że badanie zostało przeprowadzone u dwóch grup, u małżeństw  

z krótkim stażem i u małżeństw z długim stażem małżeńskim, więc w dwóch szczególnych okresach 

trwania małżeństwa.  

W tymże artykule dobrane małżeństwo charakteryzowano jako  związek kobiety i mężczyzny, 

który cechuje swoisty proces, a którego wyniki  są określane przez odpowiedni stopień: miłości, więzi 

interpersonalnej, intymności, podobieństwa, pożycia seksualnego, stosunku do dzieci, typu motywów 

wyboru partnera do małżeństwa. Według Mieczysława Plopy (2005) decydującymi czynnikami  

o satysfakcji wynikającej z małżeńskiej więzi są intymność, samorealizacja, podobieństwo i brak 

rozczarowania (por. także: Klimaszewska, 2013).   

Do zbadania poziomu stanu dobranego małżeństwa został wykorzystany Kwestionariusz 

Dobranego Małżeństwa Plopy i Rostowskiego (Plopa 2006).  Do pomiaru  czynnika miłości wykorzystano  

kwestionariusz skonstruowany na podstawie koncepcji Sternberga przez Wojciszke (2013). Kwestionariusz 

bada pomiar takich składowych miłości jak namiętność, intymność i zaangażowanie).  
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Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę  o tym, że istnieje pozytywna zależność między satysfakcją  

małżeńską a wyodrębnionymi składowymi miłości.   

Przedstawione zależności pomiędzy miłością (ujmowaną jako namiętność, intymność i zaanga-

żowanie) a satysfakcją małżeńską (ujmowaną jako intymność, rozczarowanie, samorealizacja i podo-

bieństwo) potwierdziły hipotezę, że te  zależności istnieją. Badania wskazują także, że małżeństwa par  

z krótkim i długim stażem różnią się od siebie. 

Uzyskane korelacje  wykazały, że bardzo istotna w młodym małżeństwie jest intymność,  

w uzyskaniu której istotne jest  podobieństwo pomiędzy małżonkami.  Korelacje intymności w miłości  

i intymności w ramach dobranego małżeństwa są istotnie silne.  Istotny, umiarkowany negatywny  związek 

uzyskano między  intymnością a rozczarowaniem, co wskazuje, że im większa intymność, tym mniejsze 

deklarowane rozczarowanie małżonków.  

Natomiast korelacje  u par z długim stażem wskazują na zależności intymności i zaangażowania 

oraz intymności i  samorealizacji, a także podobieństwa. Z badań wynika także ujemna zależność 

intymności dobranego małżeństwa i rozczarowania -  im większe nasilenie  intymności, tym mniejsze 

deklarowane rozczarowanie przez małżonków. 

Wyniki pokazały też, że płeć nie różnicuje uzyskanych rezultatów. 

 

Barbara Jankowiak (2007), przeprowadzając analizy wyników swoich badań uzyskała między 

innymi wyniki sugerujące, że wiek i poziom wykształcenia zasadniczo nie wpływają na odczuwanie 

satysfakcji z małżeństwa. 

Jolanta Klimaszewska (2013) w swojej pracy pisze, że poczucie intymności zależy od stażu 

małżeńskiego. Jak pokazują analizowane w tym artykule badania, poziom intymności u par z krótkim 

stażem małżeńskim jest wyraźnie niższy niż u par małżeńskich z długim stażem. Taka tendencja daje 

przypuszczenie, że młode pary małżeńskie napotykają trudności na początku małżeństwa w związku  

z nowym podziałem zadań i ról, gdzie w małżeństwach z długim stażem ten podział  jest 

przydzielony i role są ustabilizowanie. 

Intymność skali miłości koreluje także z intymnością w skali dobranego małżeństwa, 

samorealizacją i podobieństwem u par z krótkim stażem małżeńskim. Jednak dużo wyższe wyniki 

uzyskano w badaniu intymności u par z długim stażem małżeńskim. Intymność jest  istotnym czynnikiem 

wzrostu zaangażowania, samorealizacji i podobieństwa. 

Wyniki te wskazują na istotną rolę intymności w budowaniu relacji w małżeństwie, w odczuwaniu 

szczęścia i spełnienia. Szczególnie ważnym czynnikiem wiążącym małżonków są ich relacje seksualne 

(Kuczyńska, 1998, s. 89-90). Także David Buss twierdzi, że satysfakcja z intymnego pożycia ściśle wiąże 

się ze szczęściem w małżeństwie (za: Komorowska-Pudło, 2014).  

Podobieństwo małżonków wynika z ich  podobnych poglądów  dotyczących  rozwoju 

małżeństwa, spędzania wolnego czasu, planów rodzinnych, kultywowania tradycji rodzinnych oraz 

sposobu wychowania dzieci. Osiągnięcie określonego poziomu podobieństwa daje poczucie zadowolenia 

w związku u obojga partnerów. Jednakże nie oznacza to, że im wyższe podobieństwo, tym wyższe 
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poczucie zadowolenia (Klimaszewska, 2013). Wyższy poziom podobieństwa jest wynikiem wzrostu przede 

wszystkim intymności małżonków, zarówno o krótkim, jak i długim stażu małżeńskim -  im wyższa 

intymność, tym także wyższe odczuwalne podobieństwo między małżonkami niezależnie od stażu 

małżeńskiego.  

Samorealizacja jest kolejną cechą dobranego małżeństwa, która decyduje o poziomie  zadowolenia 

z małżeństwa i jest wyznacznikiem indywidualnego rozwoju każdego z partnerów, a w dalszej mierze 

spełnieniem marzeń (tamże). Analizy wykazały, że samorealizacja obydwojga małżonków wpływa 

pozytywnie na ich pożycie i relacje między małżonkami.  

Przeprowadzone badania wskazują, iż wyższy poziom rozczarowania u par z krótkim i długim 

stażem koreluje z  niskim poziom samorealizacji i podobieństwa. Podobne wyniki przeprowadzonych już 

badań przez Klimaszewską (2013)  pokazały, że im więcej składowych jakości związku osiąga niższe 

oceny, tym większe staje się rozczarowanie małżonka związkiem. Rozczarowanie wiąże się też 

bezpośrednio z niskim poziomem intymności w małżeństwie. Z badania wynika, że wyższy poziom  

rozczarowania współwystępuje z odczuwalną małą intymnością zarówno u par małżeńskich z długim  

i krótkim stażem.  

Badania D.R. Johnsona, T. O. Amyloza i A. Bootha ukazały, że jakość małżeństwa  w czasie 

trwania związku jest zjawiskiem stabilnym (za: Jankowiak, 2007). Wyniki badań analizowanych w tym 

artykule dotyczące porównania jakości małżeństwa u par z krótkim i długim stażem wskazują na tendencję 

wzrostu odczuwalnej jakości małżeństwa. Wyniki u par z długim stażem małżeńskim były dużo wyższe 

niż u par z krótkim stażem.  

Podsumowując - warto raz jeszcze podkreślić bardzo duże znaczenie dla satysfakcji z życia 

małżeńskiego u par z krótkim i długim stażem małżeńskim wysokiego poziomu intymności. Badania 

wskazują także, że wraz z długością stażu poziom poczucie dobranego małżeństwa i satysfakcji ze związku 

wzrasta. Także  wraz z czasem trwania związku wzrasta podobieństwo i miłość między małżonkami. 
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Kultura tworzenia prawdziwej wspólnoty osób w rodzinie   

 

 

 1. W obrębie kultury – wyjaśnienie znaczeń oraz krótkie wprowadzenie 

  

Kultura jest obszernym pojęciem o wielu definicjach, które obejmują różne dziedziny życia.  

O kulturze mówi się – w zależności od przyjętej koncepcji – m.in. w kontekście praktykowanych 

zwyczajów, rozwoju używanego języka, religii czy też w zakresie obowiązującego porządku prawnego, 

powstających dzieł sztuki lub innych efektów pracy człowieka. Współtworzą one tożsamość danego 

społeczeństwa i oddziałują na podejmowane działania, zachowanie, sposób myślenia (Skoczyński, 2004,  

s. 617). Kulturę można najogólniej wyjaśniać jako pewien specyficzny system współdziałania 

charakterystyczny dla grupy, społeczeństwa lub szerzej – narodu, cywilizacji, który odnosi się do bogatego 

zbioru praw, zwyczajów, wytworów i interakcji (Reber, 20053, s. 349).  Dla przedmiotu niniejszych 

rozważań istotne są głównie pojęcia takie jak kulturowy przekaz, socjalizacja i tzw. kultura życia.  

 Przekaz kulturowy oznacza „proces uczenia się, w którym przyszłym generacjom przekazywane są 

wartości standardy, normy” (Tamże, s. 350). Socjalizacja polega na nabywaniu i formowaniu od 

najmłodszych lat konkretnych umiejętności, zdobywaniu niezbędnej wiedzy, wchłanianiu ustalonego 

systemu wartości, co pozwala na funkcjonowanie w danym społeczeństwie (Tamże, s. 718-719). Literatura 

przedmiotu wskazuje, iż „idea, że dzieci są socjalizowane w ramach własnej kultury w procesie interakcji  

z innymi osobami, jest jednym z założeń teorii socjalizacji, choć mechanizmy tego wpływu są 

przedmiotem dyskusji” (Miluska, 2014, s. 375). Kolejne pojęcie oznaczające – znamienny dla nauki 

chrześcijańskiej – pewien „sposób myślenia, zespół przekonań i zachowań oraz struktur społecznych, 

który odznacza się szacunkiem i czcią dla życia” nazywany jest kulturą życia (Reroń, 20092, s. 356). 

Powyżej przedstawione terminy wpisują się w niepowtarzalną rzeczywistość rodzinną i kształtują u jej 

członków odpowiednie postawy. 

 Franciszek Adamski podkreśla, że „udział człowieka w kulturze społeczeństwa oraz formy  

i zakres tego udziału określone są w szerszym zakresie stopniem konsumpcji kultury w rodzinie 

pochodzenia. Preferencje kulturowe środowiska rodzinnego w sposób mniej lub bardziej bogaty 

udostępniają człowiekowi świat wytworów duchowych i materialnych pokoleń” (1999, s. 72). Ponieważ 

rodzina jest tym szczególnym miejscem, które wprowadza człowieka w życie społeczne oraz gdzie 

przekazuje się pokoleniowe dziedzictwo kulturowe, wartości, normy i zasady, należy ukazać doniosłą rolę 

tego podstawowego środowiska transmisji i rozwoju kultury. Odnosić się będzie ona do wybranych 
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fundamentów rodzinnego oddziaływania, jakości interakcji pomiędzy członkami rodziny, a także do siły 

przekazów i ich atrakcyjności (Tamże, s. 70-74). 

 Warto w tym miejscu tylko zaznaczyć, iż w naukowym dyskursie zwraca się uwagę na coraz 

częściej spotykaną sytuację braku ugruntowania czy osadzenia dzisiejszego człowieka w kulturze, co może 

być warunkowane różnorodnymi czynnikami (Skoczyński, 2004, s. 618). Więzi międzypokoleniowe  

w rodzinie określa się też dziś jako zdecydowanie słabsze, z czego wysuwane są pesymistyczne wnioski 

(Juroszek, 2013, s. 181-182). Najczęściej wskazuje się na dwa źródła oddziałujące w sposób znaczący na 

rodzinę– mianowicie na „pogarszające się warunki życia oraz postępującą laicyzację świadomości” 

(Dyczewski, 2003, s. 23). Współcześnie obserwowalne zmiany w wybranych obszarach życia dotykają 

ważnej płaszczyzny, jaką są przyjmowane i uznawane wartości (oraz ich stałość). Występujące przemiany 

niejednokrotnie stawiają w nowym świetle dotychczasowo postrzegane tradycje rodzinne czy autorytety 

społeczne (Kopka, 2008, s. 62-63).  

Niektórzy autorzy tłumaczą ten tzw. brak zakorzenienia współczesnymi tendencjami, które dążą 

do niszczenia trwałości struktury, którą jest rodzina. Wskazuje się na społeczne niedowierzanie instytucji 

rodziny i działanie zmierzające do dezintegracji rodzin, ich późniejszej rekonstrukcji, czyli budowy 

kolejnych wspólnot składających się z nowych członków, aż do ponownego rozpadu (Lévi-Strauss, 20054, 

s. 350). Dlatego też równocześnie postuluje się konieczność odnowy życia rodzinnego, integracji 

członków rodziny, umocnienia duchowego oraz troski na płaszczyźnie kulturowej i moralnej (Drożdż, 

2011, s. 60-63). Mając na względzie zachodzące przeobrażenia i pewne zjawiska społeczne, zasadnym 

wydaje się próba przedstawienia rodziny – naturalnego środowiska społecznego i wychowawczego – z 

perspektywy ważnych zadań w zakresie wybranych wymiarów kultury (Petryk, 2013, s. 89).  

 

2. Kulturotwórcza rola wspólnoty rodzinnej  

 

W rodzinie dokonuje się transmisja międzypokoleniowa norm, wzorców postępowania, 

kultywowanych tradycji, postaw, ról i ustalonego systemu wartości. Dzięki temu człowiek rozwija swoją 

tożsamość, kształtuje relacje rodzinne, modeluje przyszłe kontakty społeczne i buduje własną rodzinę z 

kolejnymi przekazami, zwyczajami, poglądami (Kołodziej, 2011, s. 30). W końcu każda rodzina posiada 

swój własny system komunikacji interpersonalnej, relacje emocjonalne, aktywność kulturową – „ma swoją 

historię, przechowuje pamiątki po przodkach, pielęgnuje więź genealogiczną, używa sobie tylko 

właściwych słów i zwrotów językowych, po swojemu ocenia rzeczywistość społeczną” (Dyczewski, 2003, 

s. 38). Te i inne elementy życia rodziny tworzą jej charakterystyczną kulturę.  

 Leon Dyczewski opisuje kulturotwórczą rolę rodziny i przedstawia najważniejsze jego zdaniem 

różne formy i sposoby jej realizacji. Wśród nich mieści się: włączanie przez rodzinę młodszego pokolenia 

w kulturę ogólnospołeczną; tworzenie przestrzeni kształtowania własnych norm, zasad i systemu wartości 

poprzez właściwą sobie kulturę; udział w dziedzictwie kulturowym; refleksyjne uczestnictwo członków 

rodziny w kulturze poprzez pełnienie funkcji selektywno-regulacyjnej (tamże, s. 39-40). Jan Turowski 

wyjaśnia także, iż „kulturotwórcza rola rodziny polega na tym, że w toku realizacji tej wspólnotowości 
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rodzina kształtuje, tworzy różne wzory, tryb, style, zwyczaje postępowania w wymienionych zakresach,  

a więc w zakresie zamieszkiwania, urządzenia domu czy mieszkania, jego wystroju, wyposażenia w zakresie 

gospodarstwa domowego, a więc zwyczajów dotyczących przygotowania i spożywania posiłków, rodzajów 

potraw, zachowania się przy stole; w zakresie wzorów odpoczynku czy też w zakresie wzajemnego 

obcowania” (1998, s. 17-18).   

 W literaturze przedmiotu wskazuje się również na znaczenie tzw. rodzinnych sfer oddziaływania. 

Wśród nich wyróżnia się m.in. sferę społeczno-kulturową oraz sferę świadomościowo-moralną (do 

pozostałych płaszczyzn należą biologiczno-popędowa i  psychiczno-uczuciowa). Pierwsza z wymie-

nionych sfer podkreśla znaczenie jej filarów, do których zaliczyć można współpracę, postawę ofiarności 

czy okazywanie sobie wzajemnego szacunku. Dzięki nim człowiek – w zależności od rodzinnego przekazu 

oraz uznanych przez siebie wartości – uczy się postępowania w szerszym gronie społecznym. Natomiast 

druga z wymienionych sfer – świadomościowo-moralna – oznacza świat norm, zasad oraz systemu 

wartości. Sfera ta odpowiada za kształtowanie się właściwego dla danej osoby modelu zachowań 

moralnych. W związku z powyższymi rozważaniami można stwierdzić, iż rodzina staje się w pewnym 

sensie odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym jest zanurzona, w którym żyje (Adamski, 1999, s. 71-

74).    

 Współtworzenie kultury w znaczeniu rodzinnym oraz w społecznym wymiarze globalnym jest 

możliwe dzięki zaangażowaniu osób w zachowywanie przekazów tradycji rodzinnej, zachowywaniu 

dziedzictwa kulturowego szerzej rozumianej społeczności, jej pokoleniowej transmisji (Wichłacz, dostęp: 

15.12.2015). Teresa Sołdra-Gwiżdż podejmując zagadnienie społecznych ram zbiorowej pamięci rodziny 

podkreśla we wstępie, iż „społeczeństwa trwają dzięki pamięci przeszłości przekazywanej z pokolenia na 

pokolenie” (2013, s. 115). W tym sensie rodzina pełni szczególnie istotną rolę kulturotwórczą – pokolenia 

przechowują „przekazy o losach rodziny i ważnych wydarzeniach rodzinnych, jej członkach, genealogii  

i pokrewieństwie, zwyczajach i obyczajach, po drugie o wydarzeniach historycznych odzwierciedlających 

meandry «wielkiej historii» często związanych z losami rodziny” (Tamże, s. 122). 

 Koniecznym więc wydaje się podkreślenie wzajemnej relacji między środowiskiem rodzinnym  

a społeczeństwem, co z jednej strony przejawia się w tzw. instytucjonalnym charakterze, a z drugiej strony 

w osobowej naturze tego związku. Wpisujące się w wymieniane już wyznaczniki tworzenia kultury  

w rodzinie pewne wartości, wzorce, idee, owoce pracy przenikają również do życia społecznego. Rodzina 

natomiast dzięki swej funkcji selektywno-regulacyjnej przyjmuje i modyfikuje (lub odrzuca) treści będące 

rezultatem instytucjonalnych, społecznych kontaktów (Dyczewski, 2003, s. 10). 

Rodzina stwarza jedyną w swoim rodzaju przestrzeń kulturalną, w której wzrastają jej członkowie. 

Wśród istotnych czynników wspierających budowanie kultury w rodzinie i jej transmisję pokoleniową 

mieszczą się m.in.: sprzyjający klimat wewnątrzrodzinny, prowadzenie wzajemnego dialogu, dbanie  

o trwałość więzi rodzinnych, aktywność i zaangażowanie członków rodziny we wspólne sprawy, 

utrzymywanie właściwych warunków materialno-bytowych, jakość czasu spędzanego razem, umiejętność 

celebrowania świąt, uroczystości rodzinnych. Rodzina poprzez szczególne wzajemne relacje, charakter 

więzi, własną historię czy doświadczenia, kształtuje tożsamość człowieka, tożsamość środowiska 
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pochodzenia, świadomość pewnych wzorców oraz określa system wartości (Dyczewski, 2003, s. 41-47; 

Hurło, 2010, s. 53-57). Członkowie rodziny tworzą taką „strukturę społeczną, która implikuje działalność, 

twórczość, kształtuje prospołeczne postawy, celowościową orientację życiową, znajdowanie sensu swego 

życia” (Turowski, 1998, s. 11-12). W związku z tym wspólnota rodzinna skłania w odpowiedni sposób do 

podejmowania aktywności, „motywuje do działania, do tworzenia tego, co uogólniając, nazywa się 

kulturą” (Tamże, s. 13). 

 

3. Kultura życia – kultura bycia razem i jej przestrzeń 

 

Wspomniana na początku rozważań kultura życia, określana jest również mianem kultury miłości. 

W kontekście zagadnienia kulturotwórczej roli rodziny owo pojęcie odwołuje się do określenia „kultura 

bycia razem”. Wiąże się ono z osobowym i dialogowym charakterem wspólnoty rodzinnej. Papież Jan 

Paweł II zaznacza, że rodzina znajduje swój początek w miłości – we wzajemnym obdarowywaniu się jej 

członków, w bezinteresowności, w poświęceniu. Rodzina stanowi przede wszystkim miejsce przyjścia na 

świat i uczenia się bycia z innymi, życia w społeczeństwie (List do Rodzin, n. 2-3).   

W tzw. kulturę bycia razem w rodzinie wpisany jest też element sacrum. Rodzina oprócz zadania 

tworzenia wspólnoty osób (służby życiu), uczestniczy w rozwoju społeczeństwa oraz w – chrześcijańskim 

ujęciu podjętej problematyki – życiu Kościoła. Kościół towarzyszy rodzinie na drodze podejmowanych 

przez nią funkcji i realizacji wynikających z nich zadań. Rodzina określana jest mianem domowego 

Kościoła ze względu na obecny w niej kult religijny, tradycję, określone rytuały, pamięć o przodkach czy 

duchowy aspekt zawierania małżeństwa i zakładania rodziny (Hurło, 2010, s. 40-41; Familiaris consortio).   

 Przyjmuje się założenie, że najwłaściwszym miejscem tworzenia wspólnoty osób, miejscem 

rozwoju kultury bycia razem jest dom rodzinny. Samo pojęcie „dom” jest szeroko definiowane w lite-

raturze przedmiotu a jego wartość poddawana częstej refleksji naukowej. Dom rodzinny powszechnie 

kojarzony jest ze szczególną atmosferą, którą tworzą jej członkowie, z bezpieczeństwem, z ciepłem 

ogniska domowego, z miłością. Niektórzy są zdania, że w dzisiejszych czasach znaczenie pojęcia „dom 

rodzinny” nabiera innego kolorytu, zmienia się jego społeczne postrzeganie. Mimo wszystko, nadal 

pozostaje on w świadomości wielu osób symbolem jednej z najważniejszych wartości w życiu każdego 

człowieka (Olbrycht, 2012, s. 55-57).  

 Alojzy Drożdż zauważa, że „dom rodzinny” zawiera w sobie więcej odniesień niż tylko 

członkowie tej wspólnoty oraz miejsce zamieszkania. Dom rodzinny wykracza poza te ramy i obejmuje 

swym pojęciem również najbliższe otoczenie, relacje z innymi ludźmi, spotkania i uczestniczenie  

w ważnych wydarzeniach społecznych. Dom rodzinny przywołuje termin kultury ludzkiej, a więc 

tworzenie wspólnoty osób, uczenie się bycia razem, realizację założonych celów, podtrzymywanie tradycji, 

transmisję międzypokoleniowych przekazów (2012, s. 49-50). Samo już sformułowanie „podtrzymywanie 

tradycji” oznacza spuściznę rodzinnych – i  nie tylko – narracji. W końcu wiążą się one z „wytworami 

materialnymi (różne przedmioty), czy tekstowymi (historie rodzinne, anegdoty, powiedzonka, piosenki), 

jak i sposobami życia” (Dryll, 2014, s. 79). Te natomiast odsyłają do „wzorów realizacji zadań codziennych 
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związanych z funkcjonowaniem domu (zakupy, sprzątanie, posiłki, odrabianie lekcji z dziećmi, spędzanie 

wieczoru czy niedzieli) i niecodziennych (święta, momenty przełomowe, wypadki losowe)” (tamże, s. 79-

80). Z pewnością można stwierdzić, iż „istotą przekazu rodzinnej tradycji jest transmisja ustosunkowania 

wartościującego do tego wszystkiego, co stanowi wspólny świat życia ludzi” (tamże, s. 80). 

 W rodzinie człowiek się rodzi, zaspokaja niezbędne potrzeby, poznaje otaczającą go 

rzeczywistość, dojrzewa. Rodzina włącza swoich członków „w określony nurt społeczno-kulturowy,  

w którym sama uczestniczy” (Hurło, 2010, s. 59). Aby zapewnić niezbędne warunki do prawidłowego 

rozwoju człowieka, ważna jest budowa tzw. ogniska domowego, stwarzanie sprzyjającej atmosfery 

przebywania ze sobą, duchowej przestrzeni wspólnego życia w domu rodzinnym. „Ta wzajemna 

odpowiedzialność za siebie rodzi potrzeby i obowiązek tworzenia warunków materialnych i duchowych 

dla rozwoju” kultury dnia codziennego, świątecznego, życia rodzinnego, co znajduje swe odbicie  

w społeczeństwie (Turowski, 1998, s. 13).  

Człowiek jako istota rodzinna, społeczna oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość, kształtuje 

życie rodzinno-społeczne, nadaje mu barwy i realizuje się dzięki umiejętności bycia z innymi. Będąc 

zanurzonym w kontekście wspólnoty rodzinnej oraz w społeczeństwie, człowiek osiąga wspólne cele, 

przyczynia się do pielęgnowania dobra wspólnego (Kozubek, 2012, s. 18; Osewska, 2014, s. 128). Kultura 

tworzenia prawdziwej wspólnoty osób opiera się na fundamentach prawdy, miłości, służby życiu czy 

ofiarności. Tak rozumiana kultura staje się cennym dziedzictwem kolejnych pokoleń, filarem 

społeczeństwa. 

 

Zakończenie  

 

Wspólnota rodzinna – jak wielokrotnie podkreślano – jest naturalnym oraz podstawowym 

środowiskiem transmisji i rozwoju kultury, rozumianej zarówno w wąskim jak i szerokim znaczeniu. 

Istotne w przekazie generacyjnym jest pojęcie „kultura życia”, którego rezultatem jest należny mu 

szacunek. Wyraża się on głównie poprzez okazywaną troskę i zaangażowanie – osobiste i rodzinne (Reroń, 

20092, s. 356-361). Każda rodzina mając własną kulturę, wpisuje się również w wielowymiarowy kontekst 

życia społecznego. Współczesne rodziny są zróżnicowane pod względem wielu czynników, „różni je także 

fundamentalny system wartości kulturowych, decydujący o kulturowej zmienności rodziny. Może on  

w różnym stopniu odzwierciedlać wartości i normy obowiązujące w danym społeczeństwie, może być 

także traktowany jako kryterium i wskaźnik odmienności kulturowego tła, na którym kształtuje się  

i funkcjonuje rodzina” (Miluska, 2014, s. 370). Biorąc pod uwagę współcześnie zachodzące przemiany  

i zjawiska społeczne, należy pamiętać, że ochronę oraz warunki do dalszego rozwoju kultura 

(wewnątrzrodzinna oraz w znaczeniu ogólnym) znajduje przede wszystkim w rodzinie (Dyczewski, 2003, 

s. 6).  
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Oddziaływania kulturotechniczne w procesie resocjalizacji  

 

 

Wstęp 

 

Resocjalizacja ujmowana zarówno jako teoria czy subdyscyplina naukowa oraz jako działalność 

praktyczna odznacza się dużą złożonością problematyki. Resocjalizacja, to teoria i praktyka 

interdyscyplinarna, wprawdzie osadzona w pedagogice, ale korzystająca z psychologii, socjologii, prawa, 

medycyny (np. z psychiatrii czy neurologii). Resocjalizacja niesie pomoc, w jej  szerokim znaczeniu, 

osobom niedostosowanym społecznie. Niedostosowanie społeczne pociąga za sobą wiele dysfunkcji. 

Osoba taka, często nie radzi sobie nawet z łatwymi problemami, zadaniami. Resocjalizacja, wychodząc 

naprzeciw osobie będącej w potrzebie oferuje jej wiele metod, form oddziaływań, po to, aby mogła ona 

zauważyć swoje potencjały i uwierzyć we własne możliwości. Niemało form oddziaływań sytuuje się  

w obrębie szeroko pojętej kultury. Termin „kulturotechnika” wskazuje na to, że oddziaływania poprzez 

kulturę są techniką, metodą resocjalizacji. 

 

1.  Określenie kulturotechniki na użytek resocjalizacji 

 

Według Cz. Czapówa i S. Jedlewskiego (1971, s. 370) kultorotechnika wychowawcza – oznaczać 

będzie realizację celów wychowawczych, poprzez operowanie kulturą. Uwzględniając kryterium rodzajów 

czynności, do których odnoszą się wzory i wytwory kultury, wskazali na trzy resocjalizacyjne formy 

kultorotechniki: uczenie się, praca, rekreacja (tamże).  

Kontakt z kulturą w ogóle, jest niezbędny w resocjalizacji, gdyż istnieje szansa kształtowania się 

kultury osobistej u danego wychowanka instytucji resocjalizacyjnej, czy nawet już osadzonego w areszcie 

śledczym czy zakładzie karnym (por. tamże, s. 372). 

W przypadku polskich zakładów poprawczych nauczanie (szkolnictwo), a co za tym idzie uczenie 

się (zdobywanie wiedzy) jest podstawową formą kontaktu z kulturą, gdyż szkoły są stałymi elementami 

struktury zakładów. W zakładach karnych, wszakże w mniejszym stopniu, istnieje także możliwość 

zdobywania wiedzy. 

Ortodydaktyka zajmuje się procesami kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną  

i znajduje swoje miejsce zarówno w rewalidacji, jak i resocjalizacji. Nauczanie osób niedostosowanych 

społecznie, aby było skuteczne, musi uwzględniać odpowiednie zasady. Podstawową zasadą ortodydaktyki 

resocjalizacyjnej jest zasada pomocy. Osoba niedostosowana społecznie charakteryzuje się częstokroć 

poważnymi zaniedbaniami w nauce szkolnej, dlatego też, może obawiać się szkoły, gdyż jest świadoma, że 
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koleżanki czy koledzy, a także nauczyciele mogą być zdziwieni jej niskim poziomem wiedzy szkolnej  

z danych przedmiotów nauczania.  Pomoc takiej osobie musi być naznaczona cierpliwością i zaufaniem,  

a także wyrozumiałością. Proces wyjaśniania ważnych kwestii poznawczych może zakończyć się jednak 

pomyślnie, a zaniedbania mogą ustąpić. Pomoc niejednokrotnie może uprzedzić trudności w nauce, tj. 

zapobiec im. Następna zasada – niezmiernie ważna do przestrzegania to zasada indywidualizacji. Programy 

nauczania winny być zachowane, ale nic nie zastąpi intuicji pedagogicznej, zachowania powierzonych 

tajemnic, umiejętności słuchania, aby dostrzec niepowtarzalność danej osoby, może z jej dysfunkcjami, ale 

także posiadającej określone zasoby rozwojowe. Kolejna zasada – dotyczy aktywności, zarówno ze strony 

nauczyciela, jak i ucznia – nauczyciel chce udzielać pomocy, a uczeń nie zamierza jej odrzucać. Zasada 

treści kształcących wskazuje na fakt, że winny one być w zasadzie takie same jak w szkole normalnej, ale 

należy uwzględnić wszelkie opory w ich przyswajaniu. W przypadku procesu nauczania osób 

nieprzystosowanych społecznie nie można pomijać również zasady nauczania zespołowego, nie tylko 

klasowego, ale też innego rodzaju, np. można tworzyć grupy wyrównawcze czy koła zainteresowań 

(Lipkowski, 1976, s. 232-270; por. Lipiński, 2009, s. 23-25). Uczenie się, jest wręcz konieczne do 

korzystania z dóbr kultury szeroko pojętej. 

W przypadku osób niedostosowanych społecznie, oprócz nauczania podstawowego (w tym 

gimnazjalnego), nie można pomijać nauczania zawodowego, które zwieńczone zdobyciem określonego 

zawodu, może okazać się kluczowym dla reintegracji ze społeczeństwem. 

Poszczególne zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich mają swoją specyfikę w kształceniu 

zawodowym, np. w placówce dla dziewcząt w Warszawie – Falenicy, w  zasadniczej szkole zawodowej 

prowadzono następujące kierunki kształcenia zawodowego: krawiec (krawiectwo damskie lekkie), fryzjer 

(damski), kucharz małej gastronomii (Wizimirska, 2014, s. 68-69). W ośrodkach tych, organizowane są też 

różne kursy szkoleniowe, np. w wyżej przywołanej placówce w Warszawie – Falenicy w latach 2012-2013 

zorganizowano trzy kursy obsługi kas fiskalnych, jeden obsługi komputera, dwa fryzjerskie, jeden 

kosmetyczny, jeden na opiekuna dzieci oraz dwa na piekarza-ciastkarza (tamże, s. 71-72). 

Kulturotechnika wykorzystuje pracę, aby inicjować zmiany i je stabilizować oraz podtrzymać. 

Praca jest związana z kulturą, dzięki niej powstają wytwory kultury, poprzez pracę szeroko rozumianą 

kształtuje się też nasza kultura osobista. 

Cz. Czapów (1978, s. 262-266) mówi o trzech rodzajach pracy, spełniającej służebną rolę w celu 

formowania się zmian prospołecznych u osób resocjalizowanych: praca zawodowa, praca porządkowo-

gospodarcza, praca społecznie użyteczna. Pracując, osoba resocjalizowana zdobywa szacunek dla pracy, 

uczy się odpowiedzialności, obowiązkowości. Praca zawodowa jest ważna dla pozyskania środków 

finansowych w celu utrzymania się. Na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich istnieją 

warsztaty szkolne, w których wykonywane są dane prace, jest też możliwość zdobycia niewielkich środków 

pieniężnych. Najważniejszym jednak jest to, że można wyuczyć się określonego zawodu, pożądanego na 

rynku pracowniczym, co jest niezbędne dla readaptacji do warunków wolnościowych i prowadzenia  

w przyszłości niepasożytniczego stylu życia. Na terenie zakładu, wychowankowie wykonują rożne prace 

gospodarcze i porządkowe. Gdy idzie o te drugie, to powiązane są one z higieną życia, którą przecież 
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należy traktować jako składową kultury. Praca zawodowa, gospodarczo-porządkowa może i powinna być 

ujmowana jako społecznie pożyteczna. Mówiąc o pracy użytecznej społecznie, należy jednak uwzględniać 

przede wszystkim jej wymiar wolontariacki i jej powiązanie ze współpracą ze środowiskiem zewnętrznym.  

Przykładem pracy społecznie użytecznej jest angażowanie się dziewcząt ze Schroniska dla 

Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie – Falenicy w wolontariat, co rozpoczyna się złożeniem 

przysięgi, której głównym przesłaniem są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Zamiast oczekiwać na 

dobroć innych, sami napełniajmy codziennie życie dobrocią. W 2001 roku dziewczęta z falenickiej placówki podjęły 

działalność w charakterze wolontariuszek w Domu Pomocy społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie 

– Międzylesiu, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Wychowanki włączyły się też w akcję Via Spei 

(Droga Nadziei), w ramach której w 2010 r. już po raz szósty pomagały w przetransportowaniu  

niepełnosprawnych osób (dzieci) do Filharmonii Narodowej (Więsik, 2015, s. 65-67). 

Przywołane powyżej formy pracy mają zastosowanie również na terenie zakładów karnych, ale  

w tym przypadku należy mówić o innej dynamice i organizacji, uwzględniając choćby czynnik izolacyjny 

tych zakładów i uregulowania prawne. W 2015 roku w Polsce coraz częściej na nowo zaczęła powracać 

idea resocjalizacji poprzez pracę, która jest propagowana przez poszczególne organizacje pożytku 

publicznego, ale także przez osoby powiązane ze światem polityki. Moim zdaniem, uwzględniając pożytek 

społeczny, warto zaangażować się w pozytywne i odpowiednie rozwiązanie tej sprawy. 

Według S. Górskiego (1985, s. 208-209) w ramach resocjalizacji winny być kształtowane postawy 

wobec pracy. Młodzież kierowana do placówek resocjalizacyjnych często wywodzi się ze środowisk, w 

których praca nie jest pojmowana jako wartość, wręcz przeciwnie może być traktowana jako zło 

konieczne. 

Cofnę się teraz jeszcze do historii. W okresie od 1 sierpnia 1958 r. do 6 grudnia 1959 r. w Polsce 

miał miejsce swoisty eksperyment penitencjarny, w którym chodziło o odpowiedź na pytanie – czy 

możliwa jest reedukacja młodocianych przestępców? Eksperyment ten znany jest pod nazwą 

„eksperymentu w Szczypiornie”. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w lipcu 1958 roku został 

powołany do życia Zakład Karny Specjalny dla Młodocianych Mężczyzn w Szczypiornie koło Kalisza,  

a opiekę konsultacyjno-naukową nad nim objęły – Katedra Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu 

Warszawskiego (kierownik – prof. dr Bohdan Suchodolski) oraz Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego (kierownik – prof. dr Witold Świda). W zakładzie zostały zgrupowane osoby uznawane w 

innych więzieniach za trudne pod względem wychowawczym, skazane na długoterminowe kary 

pozbawienia wolności, które z reguły poprzednio odbyły już kary pozbawienia wolności bądź miały już na 

swym koncie pobyt w zakładzie poprawczym czy wychowawczym (H. Świda, W. Świda, 1961). Odnośnie 

pracy odnotowano: „Praca w zakładzie miała za zadanie z jednej strony przyzwyczajenie chłopców do 

wykonania prac potrzebnych, bez względu na ich atrakcyjność, z drugiej strony rozbudzenie zamiłowań do 

pracy technicznej. Praca chłopców wyrabiała w nich skupienie, zdyscyplinowanie, zdolność do 

długotrwałego wysiłku” (tamże, s. 244). W powyższym cytacie widać ważność pracy dla procesu 

resocjalizacji. Eksperyment, mimo że trwał stosunkowo krótko, to dowiódł, że możliwa jest zmiana 
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postaw życiowych młodocianych przestępców, nawet tych w wysokim stopniu zdemoralizowanych, w tym 

traktujących przestępstwo zawodowo (tamże, s. 288). 

K. Ptak i C. Ptak (2007, s. 268) podają, że praca wychowanek zakładów poprawczych pomaga we 

wdrażaniu ich do pełnienia ról społecznych, a przede wszystkim – roli pracownicy. Praca wykonywana  

w zakładzie przez wychowanki przyczynia się też do kształtowania relacji interpersonalnych i 

współdziałania w zespołach. 

Sport, rekreacja, turystyka stanowią kolejny obszar oddziaływań kulturotechnicznych.  

W zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sport przenika się 

wzajemnie z rekreacją, turystyką, a to wszystko służy nie tylko rozwojowi kultury fizycznej, bo przecież 

ważny jest też wypoczynek, a turystyka spełnia także funkcje poznawcze. 

W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu turystyka jest ważną metodą 

resocjalizacyjną do dzisiaj. Walory turystyki kwalifikowanej (tj. odpowiednio przygotowanej, odznaczającej 

się postępującym profesjonalizmem) doceniał były dyrektor placówki Ryszard Makowski, do tego stopnia, 

że zorganizował pieszy rajd turystyczny dla ok. 1800 uczestników, w czasie którego miejscem kwaterunku 

był teren placówki, pozyskując w ten sposób daną kwotę pieniędzy na potrzeby wychowanków 

„poprawczaka” (Makowski, 2009, s. 176-193, 205-225). 

Ł. Kwiatkowski (2015, s. 35, 40-41) przeprowadził w 2015 r. badania ankietowe w Zakładzie 

Karnym w Garbalinie (pod moim kierunkiem), w celu zapoznania się z postrzeganiem resocjalizacyjnej 

funkcji sportu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Respondenci to: 18 oddziałowych i 12 

wychowawców. Z badania wynika, że zajęcia sportowe organizowane na terenie zakładu karnego 

przyczyniają się do większego przestrzegania ustalonego porządku wewnętrznego więzienia przez 

osadzonych biorących w nich udział, a także wpływają na poprawienie atmosfery wśród osadzonych oraz 

na zmniejszenie agresji wśród nich. 

Rekreacja w zakładach karnych czy aresztach śledczych sprzyja odbieraniu kultury np. poprzez 

czytelnictwo, aczkolwiek dla dużej liczby więźniów rekreacja łączy się jedynie z odbywaniem spacerów na 

odpowiednio przygotowanym terenie, czyli z przebywaniem na tzw. „spacerniakach”. W przypadku 

zakładów poprawczych spotykałem się z wypełnianiem rekreacji np. pisaniem wierszy, co możemy uznać 

za stawanie się twórcą w ramach kontaktu z kulturą. 

W żeńskim Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie – Falenicy 

organizowana jest turystyka pielgrzymkowa, łącząca w sobie funkcję religijną z funkcją poznawczą 

(Wizimirska, 2014, s. 112; Więsik, 2015, s. 72). 

Kultura duchowa (w tym religijna) pozwalająca na przeżycia wyższego rzędu w niejednym 

przypadku może nadać procesowi resocjalizacji (w tym leczeniu uzależnień) pozytywną dynamikę (Dubiel, 

2010, s. 27-37; Biskupski, 2010, s. 198-206). Kultura ta, jest kształtowana m.in. poprzez lekcje religii, a w 

takim ujęciu pozytywnym jest traktowanie lekcji religii za ważne społecznie przez sporą część młodzieży 

niedostosowanej społecznie (Sikorska, 2010, s. 207-215). 

Z obserwacji uczestniczącej w środowisku wychowanek i wychowanków zakładów poprawczych  

i schronisk dla nieletnich oraz w środowisku osób izolowanych w jednostkach penitencjarnych mogę 
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wysnuć wniosek, że kontakt z kulturą, może u tych osób rozbudzić różnorakie zainteresowania, które 

mogą okazać się korzystne dla prospołecznego stylu życia, zwłaszcza po opuszczeniu danej placówki. 

W zakładach poprawczych w Polsce funkcjonuje wiele kół zainteresowań, inne zainteresowania 

mogą kształtować się wraz z edukacją, w tym zawodową. Przykładowo w Zakładzie Poprawczym  

i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie – Falenicy dziewczęta mogły realizować w odpowiednich kołach 

takie oto zainteresowania: turystyczne, muzyczne, teatralne, religijne, fotograficzne, plastyczne 

(Wizimirska, 2014, s. 73). Należy jedynie wyrazić nadzieję, że koła te, nadal będą funkcjonować, a może 

nawet powstaną inne. 

W przypadku młodzieży nieprzystosowanej społecznie, można by postawić hipotezę, że ich 

zainteresowania będą węższe, w porównaniu z młodzieżą funkcjonującą w warunkach wolnościowych.  

P. Bąkowska (2010) objęła swoimi badaniami (pod moim kierunkiem) 66 osób, w których grupę 

eksperymentalną stanowiło 33 wychowanków zakładu poprawczego, a grupa kontrolna składała się  

z 33 uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego. Badania dotyczyły systemu wartości, nadziei na 

sukces oraz właśnie zainteresowań.  

W artykule tym, ograniczę się tylko do ukazania wyników odnośnie zainteresowań, do pomiaru 

których zastosowano Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji A. Matczak, A. Jaworowskiej,  

A. Ciechanowicz, E. Zalewskiej, J. Stańczak (2006). Kwestionariusz ten, dotyczy przede wszystkim 

siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności, a są to zainteresowania: 

językowe, matematyczno-logiczne, praktyczno-techniczne, praktyczno-estetyczne, opiekuńczo-usługowe, 

kierowniczo-organizacyjne, biologiczne. 

Wyniki badań P. Bąkowskiej (2010, s. 63-65) nie wykazały statystycznie istotnych różnic między 

grupą eksperymentalną a grupą kontrolną w zakresie preferowania (bądź nie) powyższych zainteresowań. 

Wynik taki, należy uznać za korzystny dla badanych wychowanków zakładu poprawczego. W przypadku 

badanych wychowanków zakładu poprawczego wszystkie mierzone zainteresowania należy uznać za 

umiarkowane (punkt przeliczony: 2). W przypadku badanych  licealistów wynik jest nieco inny (ale nie 

było istotnej statystycznie różnicy międzygrupowej) jedynie w przypadku zainteresowań praktyczno-

estetycznych, gdyż punkt przeliczony osiągnął wartość: 1, co oznacza brak zainteresowań czynnościami 

danego rodzaju. 

Badane powyższe zainteresowania łączę z szeroko ujętą kulturą, a osiągnięty wynik podpowiada 

nam, że sytuacja wychowanków zakładu poprawczego nie jest zła w przypadku tych zainteresowań, które 

winny być w dalszym ciągu procesu resocjalizacyjnego rozwijane, co może zdecydować chociażby  

w pewnej mierze o jego skuteczności. 

Odniosę się jeszcze do relacji między kulturotechniką a potencjałem twórczym, prezentując moje 

stanowisko. Kulturotechnikę postrzegam jako korzystanie ze środków oddziaływania z zakresu kultury  

i opowiadam się za następującym nazewnictwem: resocjalizacja poprzez uczenie się, poprzez pracę, 

poprzez sport i rekreację (albo szczegółowiej – poprzez teatr czy sztukę, czy ogólniej – poprzez kulturę). 

Potencjał twórczy wyraża się w odpowiednim sposobie myślenia i działania, tj. heurystycznym (np. analiza 

treści, wybór treści), a nie algorytmicznym (np. odtwarzanie, przekazywanie zapamiętanych treści, 
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wykonywanie operacji w danej kolejności), dywergencyjnym (umiejętność znalezienia różnych dróg 

wyjścia, wielu możliwości rozwiązania problemu), a nie konwergencyjnym (trzymanie się jednej drogi 

wyjścia, postępowanie wg przygotowanego schematu). Kontakt z kulturą może oczywiście mieć wpływ na 

zwiększenie poziomu potencjału twórczego. W resocjalizacji poziom potencjału twórczego może się 

jednak nasilić również dzięki kontaktowi wychowawczemu (psychotechnice), terapii, oddziaływaniu 

poprzez grupę (socjotechnikę). Dana osoba, nie musi mieć zdolności artystycznych czy plastycznych,  

a zarazem może odznaczać się potencjałem twórczym, który będzie się np. wyrażać w radzeniu sobie  

z kryzysami życiowymi, w kreśleniu planów życiowych, w tworzeniu różnorakich projektów,  

w zaawansowanym posługiwaniu się techniką komputerową itp. Potencjał twórczy traktuję jako składową 

życia psychicznego, połączoną z procesami poznawczymi. Ostatnio w niektórych tekstach z zakresu 

pedagogiki resocjalizacyjnej odnotowałem mieszanie porządku pojęciowego z zakresu psychologii  

z porządkiem pojęciowym z zakresu pedagogiki. Właściwym będzie np. mówienie o resocjalizacji poprzez 

edukację, której rezultatem może być zwiększenie się potencjału twórczego. Jednak nie można mieć 

pewności, że to tylko edukacja miała wpływ na zwiększenie potencjału twórczego, gdyż wraz z procesem 

edukacji, jednostka mogła poddać się też innym czynnikom wpływu. Gdyby np. ktoś skonstruował pojęcie 

„twórczej edukacji”, to byłby to przykład na niezrozumiałe mieszanie powyższych porządków 

pojęciowych. Chcę zaznaczyć ponownie, że edukacja jest tylko jednym ze środków (metod) oddziaływań 

resocjalizacyjnych, a potencjał twórczy jako składowa osobowości kształtowany może być i przez 

edukację, i poprzez inne środki oddziaływawcze. W akapicie tym, zarysowałem jedynie problem relacji 

między kulturotechniką a potencjałem twórczym, a tym samym problem mieszania porządków 

pojęciowych, które to zagadnienia wymagają dalszej pogłębionej dyskusji. 

W tym miejscu można przywołać dwie znane w Polsce psychologiczne metody badawcze: 

Kwestionariusz Twórczego Myślenia KANH, który mierzy przede wszystkim konformizm, zachowania 

algorytmiczne, nonkonformizm, zachowania heurystyczne, a także Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 

TCT-DP.  

Sz. Gołota (2010) badał (pod moim kierunkiem) cechy osobowości w modelu Wielkiej Piątki  

i potencjał twórczy u wychowanków zakładów poprawczych. Metodami badawczymi były: Inwentarz 

Osobowości NEO-FFI oraz wyżej wymieniony test TCT-DP. Grupę eksperymentalną stanowiło 30 

wychowanków zakładu poprawczego, a grupę kontrolną – 30 licealistów. Badania wykazały, że 

wychowankowie zakładu poprawczego mieli niższy istotny statystycznie poziom potencjału twórczego 

(wynik ogólny), aniżeli licealiści. Wynik ten, należy uwzględniać w procesie resocjalizacji prowadzonym  

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, co np. może się wyrażać w okazywanym 

zrozumieniu wychowankom i przekonaniu o możliwości zmian w ich funkcjonowaniu psychospołecznym. 

 

2.  Koncepcja autorska poezjoterapii na użytek resocjalizacji 

 

W 2006 roku otrzymałem od wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich  

w Zawierciu 13 wierszy ich autorstwa, co stało się początkiem konstruowania własnej koncepcji 
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poezjoterapii, którą traktuję jako metodę resocjalizacyjną odnajdującą się w kulturotechnice (Woźniak, 

2007, s. 243). Czytając te wiersze, zacząłem dochodzić do przekonania, że mogą one być w pewnym 

stopniu wyrazem ich własnego doświadczenia życiowego (tamże). A. Angelini (1996, s. 133) przeka-

zywanie bezpośredniego doświadczenia uważa za kanał komunikacyjny pociągający za sobą wysokie 

zaangażowanie odbiorców. Bezpośrednie doświadczenie widoczne jest np. w poniższym fragmencie 

jednego z wierszy otrzymanych od dziewcząt z „poprawczaka” w Zawierciu (Woźniak, 2007, s. 243-244). 

 

To ja 

 

  To ja dziewczyna 

  Moim koszmarem jest to wszystko 

  Jestem jeszcze bardzo młoda 

  Koszmarem jest to, co budzi we mnie zło 

  To nie sen, to czysta rzeczywistość 

  Nie potrafię zapomnieć bólu, cierpienia 

Straciłam wiarę, nadzieję 

Noce nieprzespane lecz z myślami 

Płakałam i nie mogłam przestać … 

 

 Refleksja dalsza nad podarowanymi mi wierszami, doprowadziła do wniosku, że mogą 

one ukazywać dane procesy psychologiczne, cechy osobowości. Zaniepokoił mnie poniższy wiersz 

przekazujący rezygnację, której winno się przeciwdziałać (tamże, s. 245). 

 

  Upadek 

 

  Bluźnię światu 

  Krzyczę bólem 

  Płaczę deszczem 

  Sięgam nieba 

  Słowa – kamienie 

  […] 

  Złamałam słowo 

  Czas już mój minął 

 

 Wiersz ten, moim zdaniem połączony jest z męstwem bycia (jego osłabieniem), które można 

traktować jako wzniosły akt etyczny, ale dla mnie może ono stać się cechą osobowości, wyrażającą się np. 

w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi. Wg Tilicha (1983, s. 12) męstwo bycia jest aktem etycznym 

będącym afirmacją życia (bytu), nawet jeśli byłyby elementy mogące podważać tę afirmację. 
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 Wiersze wychowanek prowadziły moją analizę ku elementom życia psychicznego, które 

współczesna psychologia raczej pomija. Mam na myśli chociażby charakter biofilityczny (biofilię), który 

dla E. Fromma (1999, s. 408) wyraża się w zamiłowaniu do wszystkiego co żyje, a więc do świata ludzi, 

zwierząt, roślin, w umiłowaniu własnego życia, co nie oznacza pogardzania innymi ludźmi, pychy, ale jest 

źródłem siły w pracy dla innych. Biofilityczne elementy widoczne są w poniższym wierszu autorstwa 

jednej z wychowanek, aczkolwiek można w nim zauważyć mechanizm negatywnego warunkowania  

w wersecie: „Gdybym nie miała nikogo – to moje życie by się skończyło” (Woźniak, 2007, s. 247). 

 

  Jestem po to, żeby żyć 

  […] Bo ja kocham życie, bo wszystko dla mnie 

  jest dobre i czasem złe  

  Lecz jestem tylko człowiekiem 

  i każdy o tym wie 

  Jestem szczęśliwa 

  lecz czasem jest smutek i po mej twarzy 

  spływają gorzkie łzy … 

  Wiem, że na tym polega życie 

  Mam rodzinę – bliskich, których kocham 

  Gdybym nie miała nikogo – to moje życie by się skończyło 

  i na tym świecie by mnie nie było 

  Kocham was i dla was żyję 

  bo moje serce kocha i bije 

 

W 2006 r. poddałem też analizie „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II, co upoważniło mnie do 

zaliczenia Karola Wojtyły do grona ludzi charakteryzujących się „czystym” charakterem biuofilitycznym 

(Woźniak, 2006, s. 10-21). Wcześniej E. Fromm (1999, s. 410) zaliczył do takich ludzi: Alberta 

Schweitzera, Alberta Einsteina, Jana XXIII. 

Analiza wierszy wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu 

stanowiła pierwszy etap tworzonej przeze mnie koncepcji poezjoterapii. Wiersze wychowanek tej placówki 

doczekały się wydania w 2008 r. w zbiorku pt. „Tutaj zostawiłam ślad… Antologia 2002-2008” (Leśniak, 

Karolczyk, 2008). Drugie wydanie zbiorku ukazało się w 2011 r.,  obejmując lata: 2002-2011 (Leśniak, 

Karolczyk, 2011).  

W drugim etapie tworzenia koncepcji poezjioterapii wykorzystałem własne wiersze, moim 

zdaniem odnoszące się do poszczególnych elementów życia psychicznego człowieka, czy jego osobowości 

(Woźniak, 2008; Woźniak, 2012, s. 33-69). Pierwszy z wierszy zatytułowany jest: „Poezja i psychologia”, a 

pozostałym 15 wierszom nadano tytuły odnoszące się do elementów życia psychicznego. Tytuły tych 15 

wierszy są następujące: „Percepcja”, „Uwaga”, „Pamięć, być może przemocy”, „Sublimacja”, 

„Świadomość”, „Projekcja i racjonalizacja”, „Motywacja”, „Emocje”, „Uczucia”, „Potrzeby”, „Charakter”, 
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„Temperament”, „Postawy”, „Okresy rozwojowe”, „Wartości”. Wiersze zostały opatrzone odpowiednimi 

tekstami psychologicznymi, wyjaśniającymi dany element życia psychicznego, w celu ukierunkowania 

analizy w czasie spotkania terapeutycznego.  

Dla przykładu zostanie teraz przytoczony jeden z wierszy, ukazujący dwa mechanizmy obronne 

(Woźniak, 2008, s. 17). Na potrzeby wyjaśnienia, które tutaj zamieszczam, zostanie podana numeracja 

wersetów, której brak w oryginale. Werset trzeci wiersza odnosi się do projekcji, a werset czwarty do 

racjonalizacji 

 

Projekcja i racjonalizacja 

 

  1Żyć w prawdzie 

        posiąść tę umiejętność 

             podniesione ręce 

                    2Uniwersytet Prawdy 

  3przypisywanie innym wad 

                                                  jest łatwością 

                     może to moje wady 

  4umysł spowity przebiegłością 

     sprytem 

           zawsze znajdzie wytłumaczenie 

                   również dla zła 

 

 Trzeci etap mojej koncepcji pozostaje otwarty (Woźniak, 2012, s. 71-80). Można w niej 

umieszczać wiersze wychowanek i wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, osób 

aresztowanych lub skazanych, ale także osób, które przeżywały (i może nadal przeżywają) różnorakie 

kryzysy życiowe, np. autorstwa anonimowych alkoholików itp. Trzeci etap konstruowania koncepcji 

poezjioterapii rozpocząłem po otrzymaniu w 2011 roku od Pana Ryszarda Seroczyńskiego, ówczesnego 

wychowawcy w Zakładzie Karnym we Włocławku, czterech książek zawierających głównie poezję, ale 

również prozę autorstwa więźniów z danych jednostek penitencjarnych (Seroczyński, Kurowski, 2004; 

Seroczyński, 2005; Kurowski 2007; Seroczyński 2010). Przytoczę tutaj jako przykład wiersz więźnia 

podpisanego – W. M., z dodaniem: A Ś Bytom (a więc z podaniem Aresztu Śledczego w Bytomiu jako 

miejsca osadzenia). 

                                                 
1 Werset pierwszy. 
2 Werset drugi. 
3 Werset trzeci. 
4 Werset czwarty. 
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Mój Świat, moje Widzenie – Twój Świat, nasze Marzenie 

 

Tęsknota syna za matką… 

 

O Matko moja, 

Matko, która dałaś mi życie, ratuj mnie! 

Pragnę być Mamo małym 

Dzieckiem, dzieckiem dobroci. 

 

Zbłądziłem i żyję w cieniu krat. 

To ból i cierń twego syna jest dla ciebie 

Boleścią – ja wiem 

Mamo ratuj mnie! 

 

Gorzkie łzy spływają z tęsknoty po policzku, 

Łzy bez słów na odległość zadają ci ból, 

Ja pragnę Mamo miłości niedotykalnej –  

Twojej miłości, 

Miłość ta boli niczym igła wbita w serce, 

Mamo ratuj mnie (W. M., 2010, s. 77). 

 

Wiersz powyższy ukazuje prawidłowość z zakresu psychologii penitencjarnej, że w podkulturze 

więziennej jedyną kobietą, którą się szanuje jest matka, niezależnie od tego kim ona byłaby. Wiersz ten, 

może posłużyć do analizy nostalgii więźniów, która jednak u nich nie musi wcale pociągać za sobą zmian 

pozytywnych. Na jego kanwie można też przeprowadzić analizę odnośnie ochraniającej postawy 

rodzicielskiej ze strony matki (Woźniak, 2012, s. 80). 

Poezjoterapia jest bezpośrednio związana z kulturotechniką. W jednym z polskich zakładów 

poprawczych sam stosowałem elementy poezjoterapii, a także wykorzystywałem tę metodę wśród 

anonimowych alkoholików (AA). Całość koncepcji poezjioterapii znajduje się w mojej książce z zakresu 

metodyki resocjalizacji pt. „Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem 

poezjioterapii” (Woźniak, 2012). Zakładam jednak, że koncepcja ta, może ulegać przeobrażeniom  

i zmianom, że może być poszerzana.  

Według mnie, poezja winna być analizowana na spotkaniach grupowych, a w takim przypadku 

można mówić też o elementach socjotechniki, tj. oddziaływania poprzez grupę, gdyż np. poszczególni 

więźniowie w czasie spotkania o charakterze terapeutycznym, mogą dzielić się ze współuczestnikami 

spotkania rozumieniem przesłania wiersza czy wierszy, a wówczas nie możemy wykluczyć wzajemnego 

wpływu. Poezjioterapia może być metodą dodatkową, uzupełniającą, ale być może także dynamizującą 
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proces resocjalizacji. Na podstawie obserwacji uczestniczącej odnotowałem, że wychowankowie zakładów 

poprawczych czy anonimowi alkoholicy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach, gdyż nie postrzegali ich 

jako przymusu, a udział w nich był dobrowolny. Na wykorzystanie wierszy na spotkaniach 

terapeutycznych należy mieć przyzwolenie ich autorów, chyba że zostały one opublikowane (np. w tomiku 

poetyckim), gdyż wtedy funkcjonują w dostępie otwartym, co jednak nie jest zwolnieniem z zachowania 

ostrożności i etyki. W analizie wierszy nie należy zwracać uwagi na ich artystyczną wartość, ale na ich 

wymowę psychologiczną, na to, że mogą odsłaniać jakieś przeżycie, jakiś element życia psychicznego.  

W dalszej analizie przedmiotem jej winien być już nie tyle wiersz, co określony element życia psychicznego 

czy struktury osobowości, a w ten sposób poezjoterapia przyczynić może się do zwiększenia świadomości 

dotyczącej własnej, wewnętrznej struktury życia psychicznego. Spotkania oparte na poezjoterapii możemy 

więc uważać za mające znaczenie rozwojowe, a w takim razie może być ona wykorzystywana nie tylko 

wśród osób niedostosowanych społecznie, ale również wśród innych grup, oczywiście z odpowiednim 

doborem wierszy, co czyniłem sam w grupach o charakterze religijnym (por. Woźniak, 2012, s. 81-84). 

 

Zakończenie 

 

Artykuł ten, ukazuje jedynie zarys problematyki kulturotechnicznej w procesie resocjalizacji. 

Kulturotechnika jest zagadnieniem różnorodnym. Ryszard Seroczyński, były wieloletni wychowawca 

Zakładu Karnego we Włocławku, prowadził w tej jednostce Więzienny Klub Literacki „Bartnicka 10”. 

Nazwa klubu wynika stąd, że placówka ta, jest usytuowana pod tym adresem. Zajęcia w ramach klubu miały 

charakter kulturotechniczny, a sam R. Seroczyński określał je mianem pasjoterapii.  

Kulturotechnikę resocjalizacyjną należy traktować jako szeroką płaszczyznę oddziaływań, gdzie 

wykorzystuje się metody podstawowe, takie jak: nauczanie szkolne (można też mówić o uczeniu się), 

pracę, sport (ale także rekreację, turystykę), ale można wykorzystywać także szereg metod szczegółowych, 

takich jak – poezjoterapia czy psychodrama. 

Kultura – w tym np. sztuka, malarstwo, literatura, poezja, muzyka – ujmowana w sensie odbioru, 

jak i w znaczeniu twórczym, to środek oddziaływań resocjalizacyjnych, który wielu osobom 

niedostosowanym społecznie, w tym wykolejonym przestępczo, stwarza szansę na udany powrót do 

społeczeństwa. 
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Osobowościowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw 

wobec osób niepełnosprawnych  

Badania młodzieży trzecich klas gimnazjalnych 

 

Postawy rozwijają się pod wpływem środowiska społecznego, przyjętych przez niego norm, 

wartości i zasad funkcjonowania, które są wpisane w kulturę danej społeczności. Wyuczona i uwew-

nętrzniona przez jednostkę predyspozycja do reagowania w społecznie zdefiniowany sposób jest postawą 

społeczną. Postawa nabiera charakteru społecznego nie tylko na skutek socjalizacji, ale również ze 

względu na społeczny przedmiot postawy oraz społeczny kontekst. Postawy społeczne ukształtowane 

przez kulturę mogą obejmować zarówno podmioty o charakterze indywidualnym, a więc dotyczą wówczas 

poszczególnych osób, jak i zbiorowym, gdy przedmiotem postaw może być grupa osób. Jednakże postawy 

społeczne wobec ludzi kształtowane są w sposób cyrkularny, a więc w postawaniu określonych postaw 

współdziała zarówno środowisko społeczne jak też jednostka mogąca być podmiotem postawy lub być  

z nim w kontakcie. Zależność taką szczególnie można zaobserwować w postawach społecznych wobec 

osób niepełnosprawnych. Dość powszechne stanowisko wyraża wielu polityków, filozofów i naukowców 

z różnych dziedzin nauk społecznych, a nawet ekonomistów, którzy są zgodni co do tego, że kultura 

danego społeczeństwa wyraża się w jego stosunku do osób w jakiejś mierze słabszych, chorych, mniej 

zaradnych lub po prostu „innych”. 

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych są bardzo różnorodne i wyrażają się we 

wszystkich swych składnikach: poznawczych (wiedza i przekonania dotyczące osób niepełnosprawnych), 

emocjonalnych (emocjonalno-oceniających) i behawioralnych (Sękowski, 1994). Niejednokrotnie postawy 

te mają także zmienny charakter. Często występuje w nich brak spójności – zauważa się rozbieżność 

pomiędzy werbalnymi deklaracjami a postawami rzeczywistymi. Wielekroć werbalne deklaracje są deter-

minowane normami i konwenansami społecznymi oraz lękiem przed negatywną oceną społeczną i zdarza 

się także, że maskują negatywne, a nawet wrogie postawy rzeczywiste. Same postawy też ulegają 

modyfikacjom na skutek różnych czynników i oddziaływań zewnętrznych. Na postawy wobec 

niepełnosprawnych wpływ mają zarówno cechy osobowe, tkwiące wewnątrz jednostki, jak i też 

społeczno-kulturowe uwarunkowania. Obecnie zauważa się zmiany w tych postawach i warto poznać ich 

uwarunkowania i kierunek na podstawie wyników badań młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych. 
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1. Definicje i klasyfikacja niepełnosprawności 

  

W literaturze z zakresu psychologii niepełnosprawność ujmowana jest jako zjawisko wielozakresowe i 

wielopłaszczyznowe, przejawiające się w kilku wymiarach życia (Dykcik, 2005). W przeszłości obok 

terminu niepełnosprawność stosowało się takie określenia, jak: jednostka ułomna, osoba kaleka, osoba 

upośledzona, osoba sprawna inaczej, inwalida. Rozwój działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

przewartościowywanie kultury sprawiło jednak, że zaczęto poszukiwać niepiętnujących i nie-

stygmatyzujących pojęć niezbędnych przy identyfikowaniu tożsamości osób z niepełnosprawnością 

(Sadowska, 2005). Jest to przede wszystkim odzwierciedleniem zmian zachodzących w mentalności społe-

czeństwa i jego postaw wobec społeczności osób niepełnosprawnych (Majewski, 1999).  

 Głównym przejawem terminologicznej ewolucji było zastąpienie terminu osoba upośledzona 

pojęciem osoba niepełnosprawna, a następnie osoba z niepełnosprawnością. W naukach psychologiczno-

pedagogicznych poszukuje się określeń neutralnych, nie piętnujących oraz nie mających charakteru 

stygmatyzujących osoby bowiem upośledzenie wskazywało na brak, niedostatek, ujmę, a to zawsze kojarzyło 

się negatywnie. Niepełnosprawność również nie jest całkowicie neutralna, zaś określenie osoba z nie-

pełnosprawnością podkreśla, że niepełnosprawność stanowi jedynie jeden z wymiarów osoby (Sadowska, 2005,  

s. 20).  

Pojęcie niepełnosprawność wymaga określenia rodzaju niepełnosprawności. Współcześnie używa się 

więc terminów takich, jak np. osoba z niepełnosprawnością ruchową, osoba z niepełnosprawnością 

wzrokową, osoba z niepełnosprawnością słuchową.  

Koncentrując się na próbie zdefiniowania terminu niepełnosprawność należy pokreślić że pojęcie to 

zawsze łączy się z naruszeniem lub uszkodzeniem sprawności psychofizycznej, która prowadzi do stanu 

określonego jako ograniczenie funkcjonalne lub ograniczenie aktywności życiowej człowieka. Stan ten nie 

zawsze współwystępuje ze zmianami fizycznymi. Może pojawić się między innymi jako naruszenie sprawności 

działania lub odchylenie od normy funkcjonowania na skutek stanów określanych jako nerwice (Kawczyńska-Budrym, 

1998, s. 15). Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub częściowy, mogą 

dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej (Kirenko, 2007). 

  W literaturze opisującej zagadnienie niepełnosprawności wyróżnia się rodzaje 

niepełnosprawności, które mogą występować oddzielnie lub we wzajemnym powiązaniu i w różnych 

kombinacjach, przy czym granice między nimi są dość płynne. Stopień, w jakim utrudniają funk-

cjonowanie osobie niepełnosprawnej, jest relatywny w aspekcie subiektywnym, społecznym, sytuacyjnym i 

czasowym (Dykcik, 2005). 

A. Hulek (1980, s. 18) przyjmuje, że osoba niepełnosprawna jest to osoba, która na skutek ograniczeń 

pod względem fizycznym (motorycznym, sensorycznym), somatycznym lub psychicznym ma znaczne trudności  

w wywiązywaniu się z zadań, jakie stawia przed nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny. 
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Z. Sękowska (2001, s. 45) przyjmuje określenie niepełnosprawność dla wyrażenia stanu osób, 

które wskutek odchylenia od normy poziomu fizycznego bądź umysłowego czy dojrzałości społecznej 

mają utrudnienia i ograniczenia w rozwoju oraz funkcjonowaniu. 

  Natomiast A. E. Sękowski (1994, s. 12) ujmuje niepełnosprawność jako obniżony - w stosunku do 

norm ustalonych dla danej populacji - stan sprawności organizmu, powodujący utrudnienie, a często także ograniczenie 

funkcjonowania fizycznego i psychicznego oraz zdolności do pełnienia ról. Według autora człowiek niepełnosprawny 

ma trudności w funkcjonowaniu fizycznym i psycho-społecznym, znajduje się w niekorzystnej sytuacji 

społecznej i ekonomicznej oraz ma kłopoty w osiąganiu celów życiowych, zaspokajaniu potrzeb i adaptacji 

społecznej. 

T. Majewski (1999) w swojej definicji niepełnosprawności dodaje pojęcie zadań życiowych, które 

każdy człowiek musi wykonywać w życiu codziennym, w domu i poza nim oraz zadania zawodowe, 

wynikające z pracy zawodowej. Podobnie jak A. E. Sękowski (1994) podkreśla również znaczenie 

pełnienia ról społecznych, czyli udziału i znaczenie człowieka w określonych sytuacjach społecznych, 

działania i współdziałania z innymi osobami. Osoba niepełnosprawna według T Majewskiego to taka,  

u której uszkodzenie i obniżony poziom sprawności organizmu spowodował utrudnienie, ograniczenie lub 

uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych i zawodowych oraz wypełnianie ról społecznych, biorąc 

pod uwagę jej wiek, płeć, stan, czynniki środowiskowe, społeczne i kulturowe.  

Wyróżnione definicje nie koncentrują się jedynie na aspekcie biologicznym funkcjonowania 

człowieka. Podkreślają również wymiar środowiskowy niepełnosprawności, wiążący się z uznaniem przez 

środowisko społeczne jakiegoś stanu za ograniczenie sprawności i przyznanie człowiekowi znajdującemu 

się w tym stanie statusu niepełnosprawnego. 

W kontekście tym niepełnosprawność definiował J. Zabłocki (za: Bujnowska, 2009, s. 17), który 

rozumie ją jako wszelkie ograniczenia lub brak wynikający z ograniczeń zdolności wykonywania jakiejś czynności  

w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka. Natomiast za osobą niepełnosprawną uważa się człowieka 

nie mogącego samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia, indywidualnego lub 

społecznego, na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych lub psychicznych. Należy zwrócić 

uwagę, na fakt, że definicja ta akcentuje trudności i ograniczenia w normalnym życiu i wymóg świadczeń 

pomocy, by umożliwić normalne życie, a więc zgodne z normą środowiskową.  

W polskim prawie pojęcie osoba niepełnosprawna pojawiło się w roku 1982 w Uchwale Sejmu  

w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych. W następnych latach podejmowano wiele prób 

zdefiniowania tego pojęcia. Efektem tych prób w roku 1996 powstała definicja opracowana przez grupę 

specjalistów powołanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w następującym brzmieniu: 

Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny (lub) psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 

wypełnienie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi (tamże, s. 17). 

Podobna definicja zawarta jest w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalonej 1 sierpnia 

1997 roku przez Sejm RP. Najnowsza i będąca w powszechnym użyciu jest definicja zawarta w ustawie  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997, 

która stwierdza, że niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo 
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utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania 

pracy zawodowej (tamże, s. 18). 

W porządkowaniu i ujednolicaniu terminologii związanej z niepełnosprawnością ważną rolę 

odgrywa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Od dłuższego czasu trwają starania, by stworzyć jedną 

otwartą definicję niepełnosprawności, która ujmowałaby to pojęcie wystarczająco szeroko i mogłaby być 

stosowana globalnie, a jednocześnie zawierałaby opis kontekstu społecznego tego zjawiska. W 1980 roku 

powstała Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, w której 

dokonano próby uporządkowania i ujednolicenia określeń niepełnosprawności, poprzez wyodrębnienie 

trzech ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie uwarunkowanych wymiarów. Były to: uszkodzenie 

narządów organizmu, niepełnosprawność biologiczna lub funkcjonalna organizmu oraz upośledzenie lub 

niepełnosprawność społeczna (Majewski, 1995). Zgodnie z podaną klasyfikacją, uszkodzenie określone 

zostało jako wszelka strata lub wada psychiczna, fizjologiczna lub anatomiczna struktury lub czynności (tamże, s.11). 

Mogło być ono spowodowane przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne, czyli choroby, urazy, 

niewłaściwe odżywianie, zmiany związane ze starzeniem się organizmu oraz czynniki dziedziczne  

i wrodzone. Ze względu na zakres uszkodzenia wyróżniono częściowe, fragmentaryczne bądź całkowite 

zniesienie określonego narządu i jego czynności. Inny podział wskazywał na istnienie uszkodzeń 

okresowych, trwających przez pewien czas, które dzięki odpowiednim zabiegom rehabilitacyjnym, 

chirurgicznym bądź leczniczym mogły zostać usunięte, oraz trwałych, zwanych defektem i niemożliwych 

do usunięcia (Kirenko, 2007).  

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła następujące pojęcia niepełnosprawności, 

uwzględniając stan zdrowia człowieka:  

 Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; 

 Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające  

z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla 

człowieka; 

 Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z 

niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej 

odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. 

Definicji WHO zarzucano jednak, że przywiązywała zbyt dużą wagę do wymiaru medycznego 

niepełnosprawności i nie zawierała aspektów społecznych i kulturowych związanych z nie-

pełnosprawnością (Kirenko, 2007). 

W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła nową Międzynarodową Klasyfikację 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability 

and Health ICIDH-2), w której uwzględniono zmianę nastawienia społecznego w stosunku do 

niepełnosprawności (WHO, 2001). Przyjęto w niej, że człowiek jest istotą biologiczną, a stanowi ją 

organizm o określonej strukturze i spełniający określone funkcje. Ponadto przyjęto, że człowiek jest 

osobą, działającą i wypełniającą określone zadania oraz jest członkiem konkretnej grupy społecznej, do 
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której przynależy i uczestniczy. Zmodyfikowana Klasyfikacja jest nie tylko systematyzacją samej 

niepełnosprawności, ale także funkcjonowania i uczestnictwa, związanych ze stanem zdrowia w przypadku 

choroby, zaburzenia lub urazu. Przy tym niepełnosprawność i funkcjonowanie są terminami nadrzędnymi, 

obejmującymi: strukturę lub funkcje organizmu, działanie osobiste i uczestnictwo w życiu społeczeństwa. 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia stwierdza, iż 

niepełnosprawność jest pojęciem zawierającym konsekwencje stanu zdrowia (choroby, zaburzenia, np. 

genetycznego lub urazu) w funkcjonowaniu człowieka w trzech wymiarach: biologicznym, osobistym i 

społecznym (Kirenko, 2007). 

W wymiarze biologicznym występują dwa aspekty: uszkodzenie anatomicznej budowy narządów 

organizmu oraz zniesienie (ograniczenie) ich funkcji. Zatem, jeżeli sprawność funkcjonowania danego 

narządu jest poniżej normy przyjętej dla człowieka, wówczas stan taki określa się jako niepełnosprawność, 

natomiast w przypadku zniesienia czynności danego narządu i braku sprawności - jako niesprawność. 

Wyróżnia się w zależności od rodzaju czynności, jakich ona dotyczy: 

– niepełnosprawność fizyczną, w tym niepełnosprawność motoryczną; 

– niepełnosprawność sensoryczną, w tym niepełnosprawność słuchową, wzrokową, dotykową; 

– niepełnosprawność psychiczną, w tym niepełnosprawność intelektualną, umysłową (Sękowski, 1999). 

Jak podkreśla A. Bujnowska (2009) w wymiarze osobistym, niepełnosprawność funkcjonalna 

organizmu powodują konsekwencje w postaci utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia mu 

wypełniania zadań typowych dla jego wieku i płci. Utrudnienie występuje, gdy osoba niepełnosprawna ma 

możliwość wypełniania zadań życiowych czy zawodowych, lecz ze znacznymi trudnościami. Ograniczenie 

występuje, gdy ma ona możliwość pełnienia zadań w niepełnym lub ograniczonym zakresie, w związku z 

czym skazana jest na częściową pomoc innych osób. Uniemożliwienie występuje, gdy osoba jest niezdolna 

do samodzielnego wypełniania zadań i skazana jest na pomoc, a czasem nawet opiekę innych osób. 

Wyodrębniono sześć głównych sfer życia, w których osoba niepełnosprawna może doświadczać 

utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia.  

Należą do nich:  

1. Orientacja w otoczeniu, obejmująca również zdobywanie i wymianę informacji oraz zdobywanie 

wiedzy; 

2. Czynności życia codziennego; 

3. Poruszanie się w przestrzeni; 

4. Praca zawodowa - wykonywanie różnych prac i zawodów; 

5. Integracja społeczna - aktywny udział w różnych formach życia społecznego; 

6. Niezależność ekonomiczna - możliwość uzyskania środków na własne utrzymanie (Kirenko, 

2007). 

Należy również podkreślić, iż w określonych sferach życia osoba niepełnosprawna może 

doświadczać jedynie utrudnienia, w innych ograniczenia, a w innych uniemożliwienia. Podobnie jak  

w wymiarze indywidualnym, przy wykonywaniu zadań życiowych i zawodowych ograniczenia mogą 

również występować w uczestnictwie w życiu społecznym. W różnych przejawach życia osoba 



WOKÓŁ KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 207 

niepełnosprawna może mieć utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia w nich uczestnictwa 

(Majewski, 2002). W tym przypadku na ograniczenia te mogą mieć wpływ liczne bariery społeczne jak 

utrudnienia architektoniczne, przestrzenne, komunikacyjne, informacyjne oraz przeszkody tkwiące  

w samym systemie pomocy niepełnosprawnym. Powoduje to zmniejszenie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej, a uwarunkowania zewnętrzne jeszcze bardziej to pogłębiają (Kawczyńska-Budrym, 

1998). 

 W klasyfikowaniu niepełnosprawności bardzo istotnym zagadnieniem jest sprawność. Według  

T. Majewskiego (2002, s. 19) wyznacznikami sprawności każdego organizmu są: poprawność, dokładność, 

precyzja i szybkość. Sprawność sensoryczna jest to sprawność narządów zmysłowych, głównie wzroku, 

słuchu i dotyku. Sprawność fizyczna jest rozpatrywana w znaczeniu wąskim i szerokim. W pierwszym jest 

to sprawność motoryczna, a więc wykonywanie ruchów i czynności. W drugim dotyczy ona wszystkich 

czynności fizjologicznych organizmu, łącznie z motorycznymi. Sprawność psychiczna określa 

prawidłowość funkcjonowania procesów psychicznych w różnych sytuacjach i warunkach. Sprawność 

określa continuum między dwoma biegunami – od stopnia najwyższego (powyżej normy) poprzez 

normalny (w granicach normy, przeciętnej, średniej) do stopnia niskiego lub braku sprawności. Jeżeli 

sprawność jest ograniczona, czyli poniżej normy wówczas określa się ją jako niepełnosprawność,  

a całkowity jej brak w przypadku zniesienia danej czynności jako niesprawność.  

Ze względu na rodzaj naruszonej sprawności psychofizycznej wyróżnia się cztery rodzaje 

niepełnosprawności: 

1. Niepełnosprawność sensoryczna obejmuje:  

– osoby niewidome i słabo widzące; 

– osoby niesłyszące i słabo słyszące; 

– osoby głuchoniewidome;  

2. Niepełnosprawność fizyczna obejmuje:  

– osoby z uszkodzonym narządem ruchu; 

– osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych; 

3. Niepełnosprawność psychiczna obejmuje:  

– osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną, 

– osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania; 

4. Niepełnosprawność złożona - wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych 

niepełnosprawności (tamże). 

W zależności od tego, czy zaburzenie jest chroniczne czy nie, uszkodzenia mogą być okresowe i 

trwałe. Te pierwsze mogą zostać zniwelowane lub całkowicie usunięte dzięki zabiegom medycznym i 

rehabilitacyjnym. Te drugie nie pozwalają na przywrócenie ani pełnej, ani częściowej sprawności 

organizmu. Można również wyróżnić uszkodzenie nabyte - występujące w różnych okresach życia 

człowieka, ustabilizowane; progresywne – postępujące oraz regresywne, czyli ustępujące, prowadzące do 

odzyskania poprzedniego stanu. 
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Mając na względzie wymiar ekonomiczny na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja z grudnia 

2002 roku Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 

sierpnia 1997 r., która wprowadziła definicje stopni niepełnosprawności:  

 Znaczny stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w 

celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 

 Umiarkowany stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą 

czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych; 

 Lekki stopień niepełnosprawności – określa osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 

zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 

psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 

kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub 

środki techniczne (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).  

 

2. Rodzaje i mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych  

 

Postawy odgrywają istotną rolę w życiu społecznym, gdyż w dużej mierze od nich zależy jak człowiek 

będzie miał stosunek do siebie samego i innych, jak będzie funkcjonował w środowisku, rozwijał swoją 

osobowość i kształtował relacje i umiejętność komunikowania się z otoczeniem. 

T. Mądrzycki (1970, s. 40) charakteryzuje postawę jako organizację poznawczą, uczuciowo-motywacyjną i 

behawioralną podmiotu, związaną z określonym przedmiotem lub klasą przedmiotów. Podobnie zjawisko to opisuje  

S. Mika (1982, s. 116), który przez pojęcie postawa rozumie względnie trwałą strukturę (lub dyspozycję do 

pojawienia się takiej struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony 

stosunek wobec danego przedmiotu. 

Zatem na każdą postawę składa się komponent afektywny - czyli uczucia przejawiane w stosunku 

do przedmiotu postawy, mające określony kierunek oraz siłę, komponent poznawczy - określający zasób 

informacji, wiedzę i przekonania wobec przedmiotu postawy oraz komponent behawioralny - tzn. 

zachowania intencjonalne bądź zachowania realne wobec przedmiotu postawy (Bujnowska, 2009, s. 34). 

 Według A.E. Sękowskiego (1994) definicje postaw można podzielić na trzy kategorie odnoszące 

się do określonej koncepcji. Pierwsza grupa nawiązuje do tradycji behawiorystycznej i psychologii uczenia 

się, druga odnosi się do koncepcji socjologicznej, w której zwraca się szczególną uwagę na stosunek 

emocjonalny osoby reprezentującej jakąś postawę do jej przedmiotu oraz trzecia nawiązująca do koncepcji 

poznawczych, według której postawa uwzględnia istotne elementy poznawcze dotyczące obiektu postawy. 

W definicjach wywodzących się z koncepcji socjologicznych podkreśla się stosunek osoby przejawiającej 

postawę do przedmiotu tej postawy. Stosunek ten może mieć charakter oceniający lub emocjonalny 
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(uczuciowy). Postawa jest także określana jako dyspozycja do konsekwentnego występowania stosunku 

emocjonalnego czy oceniającego wobec przedmiotu postawy, wyrażająca się w kategoriach pozytywnych, 

negatywnych lub neutralnych (Bujnowska, 2009, s.34). W definicjach wywodzących się z koncepcji 

behawiorystycznych czy teorii uczenia się, postawę traktuje się jako dyspozycję jednostki do działania  

w określony sposób wobec pewnych przedmiotów, do zachowania się w sposób przewidywalny  

i konsekwentny. O postawie świadczy określone, zawsze takie samo zachowanie, pojawiające się z reguły, 

ilekroć występuje przedmiot postawy. Wśród koncepcji poznawczych są definicje ograniczające pojęcie 

postawy jedynie do elementu poznawczego oraz złożone definicje strukturalne, ujmujące trwałą i złożoną 

organizację trzech komponentów: emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego.  

 W literaturze odnaleźć można wiele teorii opisujących proces kształtowania się postaw. Choć 

poglądy teoretyków na ten temat różnią się, to są oni jednak zgodni co do tego, iż postawy kształtowane są 

przez splot różnorodnych wzajemnie się zazębiających czynników, które zmieniają się w trakcie życia jednostki, a wraz  

z nimi ulega zmianie także postawa wobec tych samych przedmiotów, idei, zjawisk czy grup (Kirenko, 2007, s. 52). 

G. W. Allport (za: Sękowski 1999, s. 32) wymienia cztery rodzaje mechanizmów kształtujących 

postawy człowieka: 

1. Rozwijanie i scalanie reakcji wyuczonych w dzieciństwie i młodości; 

2. Indywidualizację, czyli różnicowanie oraz wyodrębnianie się określonych doświadczeń 

dotyczących przedmiotu postawy; 

3. Konsekwencje sytuacji urazowych; 

4. Przyswojenie sobie już gotowych wzorów postaw od innych ludzi. 

 T. Mądrzycki (1970) opisał mechanizmy umożliwiające oddziaływanie środowiska społecznego na 

kształtowanie się postaw, w którym istotne są następujące czynniki: empatia, naśladownictwo, 

modelowanie i identyfikacja. Empatia to emocjonalno-poznawczy proces, umożliwiający wczuwanie się  

w stan psychiczny innej osoby oraz rozumienie jej sytuacji i punktu widzenia. Empatia wytwarza stan 

wspólnoty emocjonalnej, ułatwiającej przyjęcie czyichś przekonań, sądów czy postaw. Naśladownictwo 

jest odtwarzaniem, kopiowaniem zachowania modelu przez podmiot. Dotyczy pojedynczych izolowanych 

aktów zachowań. Osobami naśladowanymi przez dzieci w pierwszych latach życia są dorośli oraz 

rodzeństwo, później nauczyciele, bohaterowie bajek, opowieści, wreszcie w wieku dorastania - rówieśnicy. 

Modelowanie jest bardziej złożonym mechanizmem uczenia się niż naśladownictwo. Poprzez 

naśladownictwo jednostka przejmuje określone formy zachowania, a w przypadku modelowania, także 

tendencje uczuciowo-motywacyjne. Szczególnym mechanizmem kształtowania się postaw jest 

identyfikacja. Odnosi się do całego zespołu działań człowieka i jego osobowości. Identyfikacja z osobą 

czy grupą, która staje się modelem dla rozwijających się postaw wzmacnia zależność pomiędzy postawą  

a zachowaniem. Mechanizm identyfikacji działa wówczas, gdy jednostka czuje się blisko związana  

z określoną osobą lub grupą, którą naśladuje. Ma ona duże znaczenie w okresie dorastania. 

 W stosunku do osób niepełnosprawnych najczęściej wymienia się dwie skrajne postawy: akcepta-

cję oraz odtrącenie. Postawa pozytywna (akceptująca) cechuje się życzliwością, sympatią, uznaniem, 

szacunkiem i empatią. Pojawia się wówczas, gdy znika lub zmniejsza się obciążenie związane  
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z nawiązywaniem kontaktu z osobą niepełnosprawną oraz kiedy kontakt z nią nabiera dla danej osoby 

większej wartości (Larkowa, 1987). 

J. Granofsky (za: Sękowski 1999, s. 25) uważa, że postawy pozytywne charakteryzują się 

obiektywną i realną oceną osoby z niepełnosprawnością oraz pozytywnym nastawieniem poznawczym,  

a także pozytywnym zachowaniem społecznym. Obiektywna i realna ocena osoby z niepełnosprawnością 

obejmuje: realną ocenę wpływu niepełnosprawności na psychikę i działanie człowieka oraz ograniczeń 

spowodowanych niepełnosprawnością oraz społeczną akceptację osób niepełnosprawnych na równi  

z osobami pełnosprawnymi. Pozytywne nastawienie poznawcze wyraża się przede wszystkim poprzez 

uznanie, że przedmiotem poznania jest człowiek, a nie tylko jego niepełnosprawność, znajomość potrzeb 

osoby z niepełnosprawnością i poziomu ich zaspokojenia, dostrzeganie zalet, możliwości i osiągnięć osób 

niepełnosprawnych. Pozytywne zachowanie społeczne wobec osób niepełnosprawnych oznacza 

odrzucanie izolacji, naturalny i życzliwy kontakt z osobami niepełnosprawnymi, współżycie i współpracę 

na różnych polach, przyznawanie osobom niepełnosprawnym prawa do uczestnictwa i pełnienia ról 

społecznych, a także akceptację osób niepełnosprawnych i różne formy integrowania ich  

w społeczeństwie. 

Postawa negatywna wyraża się przez nieprzychylność do osób niepełnosprawnych. Cechuje się 

ona pojawieniem u danej osoby obciążenia psychicznego przejawiającego się w uczuciach wywołanych 

trudnościami w działaniu lub cechami osobowościowymi niepełnosprawnych, a kontakt z nimi przestaje 

być wartościowy (Larkowa, 1987). 

Według J. Granofsky (za: Sękowski, 1994, s. 27) postawy negatywne charakteryzują uczucia litości 

lub zbytniej troskliwości wobec osób niepełnosprawnych, negatywne nastawienie poznawcze oraz 

negatywne nastawienie społeczne. Uczucia litości lub zbytniej troskliwości wobec osób 

niepełnosprawnych oznaczają niedocenianiem osoby z niepełnosprawnością, patrzeniem na osobę  

z niepełnosprawnością jako na obiekt ciekawości, przypisywaniem inwalidom ról o niższej kategorii 

społecznej, przejaskrawionym i błędnym pojęciem o ograniczeniach spowodowanych nie-

pełnosprawnością. Negatywne nastawienie poznawcze wyraża się poprzez: niewłaściwym zwracaniem 

uwagi nasię wygląd osoby z niepełnosprawnością, zwracanie szczególnej uwagi na jej niepełnosprawność 

oraz przecenianiem brzydoty kalectwa, często z odczuciem wstrętu i odrzucenia. Natomiast negatywne 

nastawienie społeczne wyrażać się może poprzez odsuwanie osób niepełnosprawnych od innych ludzi, 

sprzeciwianie się lub niechęć do przyjmowania ich udziału w różnego rodzaju kontaktach społecznych, 

uczucia braku komfortu, lęku, zakłopotania w obecności osób niepełnosprawnych. 

H. Larkowa (1987) dokonała uszczegółowienia postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych, w których wyróżniła trzy rodzaje postaw z różnym ich nasileniem: 

1. Postawa uczuciowa: 

 pozytywna wykazującą wobec niepełnosprawnych życzliwość i sympatię; 

 pośrednia - współczucie, litość, obojętność; 

 negatywna - niechęć do widoku inwalidztwa. 
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2. Postawa wolicjonalna: 

 pozytywna - akceptacja i chęć utrzymania kontaktów; 

 pośrednia - przyglądanie się; 

 negatywna - unikanie kontaktu. 

3. Postawa intelektualna: 

 pozytywna - uznanie, szacunek; 

 pośrednia - ciekawość, zainteresowanie; 

 negatywna - ujemna ocena cech. 

W uwzględnionym podziale pomiędzy postawą pozytywną a negatywną umieszczona została 

postawa pośrednia, którą charakteryzuje współczucie, litość, obojętność, ciekawość. Postawa ta nazywana 

jest ambiwalentną, dwuwartościową, jednocześnie - pozytywną i negatywną. Ambiwalencja wynika stąd, że 

społeczeństwo w mniej lub bardziej świadomy sposób uniemożliwia osobom niepełnosprawnym czynne 

uczestnictwo w życiu osobistym i w pracy zawodowej, co w jakimś stopniu je deprecjonuje. W tym 

wypadku przebywanie z niepełnosprawnymi podyktowane jest współczuciem i litością, które prowadzą do 

pozytywnego przejawu, jakim jest chęć niesienia pomocy tym osobom (tamże). 

Często przyczyną postaw negatywnych wobec osób niepełnosprawnych są stereotypy i przesądy. 

Stereotyp określany jest jako rozpowszechnione w określonych grupach społecznych za pośrednictwem 

języka silne i trwałe przekonania ujmujące osoby czy przedmioty, których dotyczą, w sposób zbytnio 

uproszczony i przesadny. Informacja zawarta w stereotypie nie jest poparta doświadczeniem, jej źródło 

mieści się w przekazywanych opiniach, poglądach opartych na fałszywych przesłankach. Przesąd i 

uprzedzenie mają kierunek ujemny i posługują się fałszywymi lub nie w pełni prawdziwymi informacjami, 

natomiast nie są oparte na doświadczeniu jednostki, lecz zostały przyjęte od społeczeństwa jako przesądy.  

Realizowane przez A. Ostrowską i J. Sikorską (1996) badania postaw wobec niepełnosprawnych 

wykazały, że do cech stanowiących elementy stereotypu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 

należą: słabość, lękliwość, nerwowość, samotność, wycofywanie się, niepewność siebie, niezadowolenie  

z życia, ubóstwo. Sposób widzenia osób niepełnosprawnych kojarzy się więc prawie wyłącznie  

z niepowodzeniami życiowymi, a nie z jakimikolwiek sukcesami. Osoby niepełnosprawne zdaniem 

badanych zasługują na współczucie i wymagają pomocy, nie są jednak widziane jako partnerzy różnych 

przedsięwzięć życiowych, posiadający wprawdzie pewne ograniczenia, ale także i możliwości. Takie 

postrzeganie niepełnosprawnych ma oczywiście konsekwencje praktyczne, niejednokrotnie z góry 

pozbawiające szans osobę niepełnosprawną. Według A. Ostrowskiej (za: Sadowska, 2005, s. 38) przypisana 

im etykieta słabości, bezradności i uzależnienia eliminuje ich z wielu aktywności, a w sytuacji jej zinternalizowania przez 

osobę niepełnosprawną może stać się także elementem koncepcji jej własnej osoby.  

Postrzeganie osób niepełnosprawnymi przez pryzmat stereotypów i przesądów prowadzi do 

ograniczenia ich w każdej dziedzinie życia. Jednostka posiadająca cechy wyróżniające ją spośród innych 

jest piętnowana. Stereotypy, uprzedzenia i przesądy doprowadzają do tego, że widziane są tylko ich słabe 

strony, które przedstawiają osoby niepełnosprawne jako bezradne, czy niesamodzielne. 
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Postawy wobec osób niepełnosprawnych mają bardzo często charakter zmienny, a o ich 

ostatecznym kształcie decydować mogą także kontakt emocjonalny ludzi pełnosprawnych  

z niepełnosprawnymi, akceptowane bądź nieakceptowane społecznie formy zachowań przejawiane przez 

osoby niepełnosprawne oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności determinowany między innymi: 

wyglądem zewnętrznym, możliwościami samoobsługowymi i dyslokacyjnymi (tamże, s. 39n) 

A. E. Sękowski (1994) podkreśla rozbieżność między werbalnie deklarowanymi postawami  

a zachowaniem oraz pomiędzy werbalnymi deklaracjami a rzeczywistymi uwewnętrznionymi postawami. 

Normy społeczne wymagają od członków społeczeństwa większego lub mniejszego zrozumienia skutków 

niepełnosprawności. Brak tego zrozumienia sprawia, że często werbalne deklaracje, a nawet zachowania, 

mogą być głównie zdeterminowane normami i obawą przed negatywną oceną społeczną ich zachowania. 

Ponadto w pełni zrozumiałe psychologicznie może być zjawisko trudności w zmienianiu własnych postaw 

w kierunku pozytywnym. 

 

3. Uwarunkowania kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych 

  

Postawy wobec osób niepełnosprawnych kształtują się w określonym środowisku społecznym,  

a jednocześnie są specyficzną cechą konkretnego człowieka, związaną z jego sferą odczuć i potrzeb,  

a także możliwości. Zdaniem A.E. Sękowskiego (1994), proces kształtowania się postaw wobec osób 

niepełnosprawnych zależy od trzech elementów: cech osób niepełnosprawnych, osobowości osób 

pełnosprawnych oraz warunków, w jakich zachodzi interakcja między osobami pełnosprawnymi  

i niepełnosprawnymi. 

J. Kossewska, (2000) uważa, że najpełniej jednak uwarunkowania postaw społecznych wobec 

osób niepełnosprawnych prezentuje hierarchiczna struktura, której elementy pozostają ze sobą w ścisłej 

dwustronnej zależności na trzech poziomach: makrosystem, mezosystem, mikrosystem. Według autorki 

makrosystem to społecznie uznany system wartości, wyznawanych w danym społeczeństwie, na który 

składają się: język, religia, tradycja historyczna, obyczaje, ale także system wartości wynikający  

z funkcjonowania międzypokoleniowej transmisji kultury (stereotypów i uprzedzeń, przekonań i postaw 

społecznych). Mezosystem to czynniki związane z osobowością i funkcjonowaniem osób sprawnych: 

wiek, płeć, wykształcenie, wiedza, poziom inteligencji, zdolności twórcze, preferowane wartości, 

samoocena, autorytaryzm, dogmatyzm, sztywność, cechy osobowości, lęk, agresywność, empatia, poczucie 

umiejscowienia kontroli, doświadczenie zawodowe, zawód wykonywany, zakres kontaktów z osobami 

niepełnosprawnymi, percepcja własnych umiejętności pomocy. Mikrosystem to czynniki związane  

z funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej: zakres podobieństwa do osób sprawnych, stopień i rodzaj 

niepełnosprawności oraz jej widoczność, typ przejawianych zaburzeń, możliwość samoobsługi  

i dyslokacji, akceptacja siebie i własnego inwalidztwa, samodzielność i niezależność, poziom komunikacji. 

W literaturze wyróżnia się osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania postaw wobec osób 

niepełnosprawnych. Postawy z jednej strony są specyficznymi właściwościami danej osoby związanymi  

z charakterystycznymi dla niej cechami osobowości, z jej indywidualnymi odczuciami, z hierarchią potrzeb 
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i możliwościami, z drugiej zaś kształtują się w określonym środowisku społecznym i kulturowym. Z tego 

względu opisując postawy społeczne, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych uwzględnia się czynniki 

osobowe oraz środowiskowe (Sękowski, Krempa, 2014). 

 

3.1. Osobowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych 

  

W pracach dotyczących osobowościowych uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych 

punktem wyjścia jest założenie, iż postawy nie są zuniformizowane, typowe dla określonych grup społecznych, lecz 

charakterystyczne dla każdej jednostki i związane z jej strukturą osobowości (Sękowski, 1999, s. 240).  

 Personalistyczna koncepcja człowieka zakłada, że istnieją pewne cechy osobowości ludzi 

niedotkniętych niepełnosprawnością, które warunkują postawy wobec osób niepełnosprawnych.  

Koncepcja wpływu cech osobowości na postawy wobec niepełnosprawnych zakłada, że pierwszy 

kontakt z osobą niepełnosprawną ma wyzwalać pewne potencjalne, ukryte tendencje do reagowania  

w określony sposób (postawy), a dalsze kontakty mogą jedynie modyfikować sposób zachowania 

determinowany przez owe ukryte tendencje. Według K. Klimasińskiego (1976) są trzy źródła tego 

kierunku badań – teorie psychoanalityczne, teorie socjopsychologiczne oraz teorie D. Riesmana  

i J.B. Rottera. 

W koncepcjach psychoanalitycznych w teorii Z. Freuda wszelkie zakazy społeczne wywołują lęk 

przed karą, czyli kastracją. Kara bywa nieświadomie łączona z dziedziną, w której została dokonana i lęk 

przed nią może być nieświadomie utożsamiany z utratą wszelkich innych narządów, m. in. z amputacją 

kończyn, z utratą wzroku itp. Zdaniem A. Sękowskiego (1994) te nieświadome skojarzenia wywołują lęk 

przed kastracją na widok wszelkiego rodzaju kalectwa, co może być podłożem negatywnych postaw 

wobec inwalidów. Widok kalectwa fizycznego i kontakt z inwalidami może ponadto wywoływać lęk dla-

tego, że inwalidztwo stanowi przeszkodę w uzyskaniu przewagi nad ludźmi. Niepełnosprawni mają 

mniejszą szansę powadzenia w dążeniu do mocy, władzy, a to dążenie jest według A. Adlera najsilniejszym 

motywem ludzkich działań. Widok kalectwa ma przypominać człowiekowi zdrowemu o zagrożeniu jego 

obecnego stanu, budzić lęk przed kalectwem, który może przerodzić się w niechęć do inwalidy 

(Klimasiński, 1976).  

T. Witkowski (1994) zwraca uwagę, że podłożem przeżywanego lęku wobec osób 

niepełnosprawnych może być neurotyzm, stanowiący główny obok ekstrawersji, wymiar osobowości teorii 

H. Eysencka. Neurotyzm jest uwarunkowany większą wrażliwością autonomicznego układu nerwowego i 

powoduje silne reakcje emocjonalne. Duża chwiejność emocjonalna prowadzi do dezorganizacji 

zachowania, więc osoby o wysokim nasileniu neurotyzmu są skoncentrowane na sobie i lękiem reagują na 

każdą sytuację odmienną, w tym także na widok i obecność osób niepełnosprawnych. Osoby 

charakteryzujące się niskim poziomem neurotyzmu traktują odmienność wynikającą z niepełnosprawności 

z zainteresowaniem.  

Drugim źródłem hipotez na temat specyficznych cech osobowości wyznaczających postawy 

wobec inwalidów są teorie socjopsychologiczne, wyjaśniające genezę uprzedzeń i przesądów w stosunku 
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do mniejszości etnicznych. Związek obu tych dziedzin wynika z faktu, że przedstawicieli 

dyskryminowanych mniejszości etnicznych można łatwo odróżnić od członków większości, tak samo jak 

inwalidzi wyróżniają się spośród ludzi przede wszystkim cechami fizycznymi, mogą więc stać się 

przedmiotem uprzedzeń, przesądów i negatywnych postaw niektórych przedstawicieli zdrowej większości. 

Co więcej, przedstawiciele dyskryminowanych mniejszości etnicznych często mają poczucie mniejszej 

wartości i przejmują standardy ocen uznawanych przez większość. Podobnie inwalidzi często przeceniają 

wartości takie, jak pełna sprawność lub uroda fizyczna i odczuwają żal po ich utracie, a nie doceniają 

wartości pozostałych, w związku z czym powstaje u nich poczucie niższości wobec ludzi zdrowych. 

Analogie są jednak wyraźne i dlatego właśnie próbowano wykorzystać i zastosować w badaniach nad 

postawami wobec inwalidów pomysły teoretyczne i dane empiryczne z badań nad osobowościowymi 

uwarunkowaniami przesądów i uprzedzeń etnicznych i rasowych. (Klimasiński, 1976). 

Adorno i in. (za: Sękowski, 1999, s. 240) założyli, że istnieją ludzie szczególnie skłonni do 

przybierania niechętnej, a nawet wrogiej postawy w stosunku do osób wyróżniających się cechami 

narodowymi lub rasowymi i stanowiących mniejszość w państwie. Przypuszczając, że ta skłonność jest tak 

głęboko uwikłana w strukturę osobowości, że można mówić o odrębnym typie osobowości, stworzyli 

termin „osobowość autorytarna”. Jej przeciwieństwem miałaby być „osobowość egalitarna”. Osobowość 

autorytarna i egalitarna mogą warunkować określony sposób oceniania odmienności i nowych sytuacji. 

Skłonność do uprzedzeń rasowych i etnicznych jest więc tą uogólnioną i tkwiącą głęboko w strukturze 

osobowości cechą, która decyduje o powstawaniu postaw także wobec osób niepełnosprawnych. Osoby z 

osobowością autorytarną charakteryzuje przeświadczenie, że świat jest pełen niebezpieczeństw, a ludzie 

źli. Są silnymi konwencjonalistami i konserwatystami. Przejawiają agresję wobec osób naruszających 

normy, postrzegają relacje międzyludzkie w kategoriach uległości i dominacji. Wiąże to się zwykle 

z nadmierną wiarą w siłę i lekceważeniem słabości, bezkrytycznym stosunkiem do wyidealizowanego 

autorytetu.  

Trzecim źródłem hipotez na temat związków między cechami osobowości ludzi zdrowych a ich 

stosunkiem do niepełnosprawności może być socjologiczna teoria J. B. Rottera, sformułowana na 

podstawie koncepcja Davida Riesmana. J. B. Rotter (za: Klimasiński, 1976) sformułował koncepcję typów 

osobowości nawiązującą do teorii D. Riesmana. Według tej koncepcji można wyróżnić osoby przekonane, 

że bieg ich życia zależy wyłącznie od okoliczności, na które nie mają żadnego wpływu — od losu, 

szczęścia, a także od działania innych ludzi. W ich przekonaniu „miejsce kontroli" znajduje się na 

zewnątrz. Istnieją także ludzie, którzy sądzą, że sami decydują o swym losie i biegu swego życia. Ich 

„miejsce kontroli" znajduje się w nich samych, jest wewnętrzne. Opisane typy stanowią dwa krańce 

kontinuum — na jednym znajdują się „internaliści”, na drugim „eksternaliści". Między nimi jest cały 

szereg ludzi o średnim nasileniu tej cechy. Poczucie umiejscowienia kontroli jest jedną z cech 

warunkujących postawy wobec osób niepełnosprawnych, a także postawy niepełnosprawnych wobec 

samych siebie. Zewnętrzne poczucie kontroli sprawia, że zaburzenia i uszkodzenia sensoryczne są 

oceniane jako ciężkie kalectwo, a to implikuje negatywne ustosunkowanie się wobec osób nim 
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dotkniętych. Osoby, u których występuje zewnętrzne umiejscowienie kontroli częściej akceptują swoją 

niepełnosprawność (tamże).  

 Zdaniem A. Sękowskiego i M. Krempy (2014, s. 193) istnieją cechy osobowości i ich konfiguracje, 

które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych i negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.  

A. Sękowski (1991;1994) na podstawie swoich badań przedstawił cechy osobowości będące predykatorami 

pozytywnych i negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz wykazał, że osobowości ludzi 

wykazujących postawy pozytywne znacząco różnią się od osobowości tych, którzy mają negatywne 

ustosunkowanie. Różnice te ujawniają się w sferze poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej, które 

współdziałają ze sobą i współuczestniczą w kształtowaniu postaw. Postawom pozytywnym sprzyjają 

wysoka inteligencja ogólna, preferowanie wartości moralnych i społecznych oraz niezależność od pola 

percepcyjnego. A. Sękowski wykazał, że istotna dla kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych 

jest konfiguracja tych cech. Wśród predykatorów postaw pozytywnych wyróżnił czynnik wartości 

społecznych, czynnik twórczości, czynnik refleksji ekonomicznej, czynnik wiedzy i systematyzacji oraz 

czynnik samooceny. Wśród czynników predyktywnych dla postaw negatywnych wyróżnił czynnik wiedzy 

odtwórczej, czynniki oceny własnych możliwości intelektualnych, czynnik konsumpcyjności, czynnik 

stwarzania pozorów oraz czynnik przesadnej apostezy wartości (Sękowski, Krempa, 2014, s. 193).  

E. Zasępa (2000) wykazała, że postawom pozytywnym dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników 

sprzyja konfiguracja następujących cech osobowości: akceptacja siebie, wysoka i adekwatna samoocena, 

silne Ja, większa dojrzałość emocjonalna oraz niższy poziom lęku (tamże, s. 194).  A. E. Sękowski (1991; 

1994) udowodnił, że postawom pozytywnych w stosunku do osób niepełnosprawnych sprzyja wysoki 

poziom inteligencji, a także preferowany styl poznawczy. Osoby o pozytywnym ustosunkowaniu się 

charakteryzują się większą niezależnością od pola percepcyjnego i większą refleksyjnością, a także kierują 

się w percepcji w działaniu standardami wewnętrznymi i mają mniejsza skłonność do ulegania naciskom  

i tradycyjnemu nastawieniu oraz większą niezależność wyrażania sądów i opinii, co warunkuje, iż rzadziej 

ulęgają przesądom i stereotypom (Sękowski, Krempa, 2014, s. 195).  

Preferowany system wartości oraz moralność i religijność odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu 

się postaw wobec niepełnosprawnych. Badania A. Sękowskiego (1991; 1994) wykazały, że ludzie mający 

pozytywne ustosunkowanie wobec niepełnosprawnych preferują wartości artystyczne, estetyczne, 

moralne, religijne i społeczne, a osoby z negatywnymi postawami mają istotnie różny od nich system 

aksjologiczny i preferują wartości prestiżowe, teoretyczne i ekonomiczne.  

Psychologowie zauważyli, że poziom lęku wpływa istotnie na kształtowanie się negatywnych 

postaw wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Badania B. Witkowskiej (2001) wykazały, 

że wystąpienie wyższego poziomu lęku rozumianego jako cecha osobowości sprzyja postawom 

negatywnym wobec niepełnosprawności. 
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3.2. Środowiskowo-kulturowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych 

 

Na proces kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych mają wpływ takie 

uwarunkowania środowiskowe, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status społeczny, kontakt z osobami 

niepełnosprawnymi, wykształcenie i proces edukacji, wiedza o niepełnosprawności oraz ustosunkowanie 

środowiska. 

Badania wskazują także na różnice międzykulturowe w zakresie postaw wobec osób 

niepełnosprawnych oraz na różny poziom świadomości społecznej w poszczególnych kulturach. Istnieją 

różnice w postawach wobec osób upośledzonych umysłowo krajach Europy Zachodniej. Studenci z Belgii 

spostrzegają osoby upośledzone bardziej negatywnie niż studenci z Anglii, Danii i Portugalii. Badania 

wykazały także, że studenci są mniej pozytywnie nastawieni do integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie niż studenci z Irlandii i Australii. Generalnie jednak, osoby pochodzące 

z Europy Zachodniej maja bardziej pozytywne postawy wobec niepełnosprawności intelektualnej oraz 

posiadają większą świadomość i zdolność akceptacji integracji społecznej niż osoby pochodzące z Azji lub 

Afryki. Podobne tendencje uwidaczniają się postawach dzieci upośledzonych umysłowo rówieśników. 

Dzieci z Azji mają mniej pozytywne ustosunkowanie niż dzieci z Europy. Mniejszy strach wobec tej grupy 

niepełnosprawnych i dzieci europejskich związany jest z częstym kontaktem z upośledzonymi 

rówieśnikami w szkole i społeczności, a także z doświadczeniami wynikającymi z integracji oraz z większa 

widzą o niepełnosprawności, nienacechowaną stereotypowymi ani negatywnymi przekonaniami 

(Sękowski, Krempa, 2014, s. 198-199). 

Wiek jest ważnym czynnikiem kształtującym postawy wobec niepełnosprawnych. Badania wykazują 

na wystąpienie pewnych prawidłowości: pozytywne postawy są charakterystyczne dla osób dorosłych, 

negatywne ustosunkowanie występuje częściej u dzieci i populacji osób starszych (tamże, s. 199). 

Tendencje takie odnoszą się także do postaw społeczeństwa wobec osób upośledzonych umysłowo.  

W badaniach M. Lewickiej (2011) ludzie starsi, a zwłaszcza emeryci deklarowali negatywne postawy wobec 

osób niepełnosprawnych intelektualnie, a szczególnie negatywny stosunek mieli do małżeństwa z osoba 

upośledzoną. Jednakże najmniejszy dystans wywoływała u tej grupy społecznej obecność 

niepełnosprawnych intelektualnie w najbliższym otoczeniu. 

Płeć w istotnym stopniu determinuje postawy wobec osób niepełnosprawnych. Wyniki badań  

A. Gorecznego i współpracowników wskazują na to, iż kobiety są bardziej pozytywnie nastawione do 

osób niepełnosprawnych w porównaniu z mężczyznami (za: Sękowski, 2014, s, 200). Podobne zależności 

wystąpiły w wynikach badań przeprowadzonych przez A. Sękowskiego i B Witkowską (2002) dotyczącą 

postawy w stosunku do osób chorych psychicznie. Ponadto wykazano, że kobiety mają bardziej 

pozytywny stosunek także do upośledzonych umysłowo ( za: Sękowski, 2014, s. 201). 

O roli miejsca zamieszkania w kształtowaniu postaw wobec osób niepełnosprawnych pisano już  

w latach 80-tych, gdzie podkreślano znaczne różnice między mieszkańcami wsi i miasta. W środowisku 

wiejskim postrzegano osoby psychiczne jako mogące zagrażać i będące nieprzewidywalne w zachowaniu,  
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a ponadto istniało przekonanie o nieuleczalności chorób psychicznych. Badania prowadzone kilkanaście 

lat później przez A. Sękowskiego (1994) wykazały, że bardziej pozytywne postawy są charakterystyczne dla 

środowiska miejskiego w porównaniu do środowiska wiejskiego, chociaż te różnice stopniowo się 

zmniejszają w wyniku dokonujących się przemian społeczno-kulturowych (Sękowski, 2014, s. 201-202) 

Kontakt z osobami niepełnosprawnymi okazuje się być silnym czynnikiem determinującym 

kształtowanie się postaw wobec tej grupy osób. Wielu autorów (np. Murray, Wallach, Dawis, Wu, Steffen) 

podkreślają, że częsty kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wpływa na zmianę postawy 

wobec nich na bardziej pozytywną, ułatwiając tym samym także integrację społeczną osób upośledzonych. 

Znaczenie w zmianie postaw na pozytywną w stosunku do osób niepełnosprawnych ma typ kontaktu, 

jego długość oraz środowisko, w którym miał on miejsce. Edukacja, wspólne przebywanie, a także 

współpraca zawodowa mogą być czynnikami pozytywnie zmieniającymi postawę. Ponadto badania 

wykazały, że częsty kontakt z niepełnosprawnymi pacjentami wiążę się bezpośrednio z przyjmowaniem 

bardziej pozytywnych postaw przez studentów kierunków medycznych. Okazuje się więc, ze wcześniejsze 

doświadczenia zdobyte w trakcie studiów, indywidualne oczekiwania, kontakt oraz jego rodzaj oraz 

wsparcie współpracowników są elementami przyczyniającymi się do zmiany postaw w stosunku do osób z 

niepełnosprawnością, intelektualna, psychiczną lub fizyczną (tamże, s. 203). 

Wykształcenie oraz sposób edukacji, a zwłaszcza kształcenie integracyjne są czynnikami 

kształtującymi postawy wobec osób niepełnosprawnych. Liczne badania opisywane przez K. Sciora (2011) 

wykazały, że występuje związek wyższego wykształcenia z pozytywnymi postawami wobec osób 

upośledzonych umysłowo. Ponadto osoby mające kontakt z niepełnosprawnymi w czasie ich edukacji  

i pracujące z takimi osobami mają pozytywny stosunek do niepełnosprawności. Badania także dowodzą, 

że dostarczanie społeczeństwu informacji o różnych rodzajach niepełnosprawności przyczynia się do 

modyfikacji postaw w kierunku pozytywnym (Sękowski, Krempa, 2014). 

  Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i nie-

pełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi 

prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy. Dzieci zdrowe 

poprzez codzienne kontakty z niepełnosprawnymi rówieśnikami mają możliwość wypracowania 

pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Postawy te są budowane na podstawie 

doświadczeń, przeżyć i wrażeń w bezpośrednich kontaktach, co może przyczynić się do obalenia 

wspomnianych już w pracy stereotypów wobec niepełnosprawności. Wzajemne kontakty pozwalają 

również dzieciom zdrowym pozbyć się lęków przed obcowaniem z niepełnosprawnymi. Wielu rodziców 

zauważa, że ich pełnosprawne dzieci uczęszczające do klas integracyjnych zachowują się naturalnie 

zarówno w kontaktach z niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami w szkole, jak i w czasie 

przypadkowego spotkania z osobą niepełnosprawną czy to na ulicy, czy w autobusie (Macierz, 1999). 

Poprzez kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami dzieci zdrowe stają się również bardziej 

życzliwe, odpowiedzialne i empatyczne. Pozbywają się dziecięcego egocentryzmu i częściej spostrzegają 

sytuacje z różnych punktów widzenia. Uświadamiają sobie, że niektóre dzieci będą potrzebowały więcej 
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uwagi ze strony nauczyciela i czasu na wykonanie zadania ze względu na swoje obniżone możliwości czy 

mniejszą sprawność. Dzięki temu uwrażliwiają się na potrzeby innych i stają się mniej egoistyczne.  

M. Chodkowska (2009) uważa, że nie bez znaczenia dla rozwoju empatii u dzieci ze szkół 

integracyjnych może mieć fakt, iż w szkołach tych próbuje się osłabić orientację rywalizacyjną  

w nauczaniu (powszechną w szkołach masowych) m. in. poprzez takie zabiegi, jak wprowadzenie ocen w 

oparciu o normę indywidualną (porównanie osiągnięć ucznia z wcześniejszymi jego wynikami a nie 

wynikami jego kolegów) i zachęcanie dzieci do współpracy oraz wzajemnej pomocy w pokonywaniu 

trudności. W klasach, w których kładzie się nacisk na osiągnięcia uczniów, rodzi się walka o to, by być 

najlepszym, co nasila egocentryczną koncentrację na własnej osobie i hamuje empatię. Przebywanie  

z niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami, współdziałanie i współudział w wielu sytuacjach życia 

codziennego uczy dzieci zdrowe tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości, daje szansę na ujawnienie się 

zachowań prospołecznych i okazywanie innym pomocy. Pomagając swoim kolegom i koleżankom 

podnoszą tym samym swoją samoocenę. Wspólna nauka, zabawa i praca jest dla dzieci uczących się  

w klasach integracyjnych jest okazją do wzajemnego poznania się oraz dostrzeżenia, że każde z nich jest 

inne i wyjątkowe, ale mimo różnic mają zbliżone potrzeby i pragnienia oraz prawo do tego, by je 

zaspokoić (Macierz, 1998).  

 

4. Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec osób niepełnosprawnych – wyniki badań 

  

Celem przeprowadzonych badań było poznanie postaw młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy 

gimnazjalnej wobec osób niepełnosprawnych oraz osobowościowych i społeczno-kulturowych 

uwarunkowań tych postaw.  

Sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Czy istnieje związek miedzy cechami osobowości a postawami wobec osób 

niepełnosprawnych? 

2. Czy istnieje związek miedzy poziomem empatii a postawami wobec osób niepełnosprawnych? 

3. Czy płeć różnicuje postawy wobec osób niepełnosprawnych? 

4. Czy środowiskiem kształcenia różnicuje postawy wobec osób niepełnosprawnych? 

5. Czy znajomość osoby niepełnosprawnej różnicuje postawy wobec osób niepełnosprawnych? 

6. Czy posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej różnicuje postawy wobec osób 

niepełnosprawnych? 

 

Na podstawie materiału przedstawionego w rozdziale 1 niniejszej pracy, sformułowano następujące 

hipotezy badawcze: 

Hipoteza 1. Istnieje dodatnia korelacja między określonymi cechami osobowości a postawami wobec 

osób niepełnosprawnych. Im wyższy poziom ekstrawersji i empatii oraz niski poziom neurotyzmu tym 

bardziej pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. 
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Hipoteza 2. Istnieje dodatnia korelacja między społeczno-kulturowymi czynnikami takimi, jak płeć, 

uczęszczanie do szkoły integracyjnej, posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej, kontakt z osobą 

niepełnosprawną.  

 Do przeprowadzenia badań wykorzystano następujące metody badawcze: Kwestionariusz 

Osobowości Eysencka EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire-Revised) w polskiej adaptacji 

autorstwa P. Brzozowskiego, R. Ł. Drwala, Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego (KRE) A. 

Węglińskiego, Skalę Postaw Wobec Niepełnosprawnych A. E. Sękowskiego, którymi przebadano 132 

uczniów uczęszczających do trzeciej klasy gimnazjalnej, w tym 50 uczniów szkoły integracyjnej, 32 

uczniów szkoły sportowej, 50 uczniów szkoły masowej.1 

 Wyniki badań Skalą Postaw Wobec Niepełnosprawnych A. E. Sękowskiego wykazały, że 

dziewczynki przejawiają bardziej pozytywne postawy wobec niepełnosprawności od chłopców. Mimo to 

zdecydowaną większość uczniów charakteryzują negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. 43 

dziewczynek (68,3%), ze średnią 85,57 (1 sten) i 53 chłopców (74,6%), ze średnią 84,62 (1 sten) podkreśla 

ograniczenia wynikające z inwalidztwa oraz odmienność osób niepełnosprawnych od osób 

pełnosprawnych. 

  Jedynie 5 dziewczynek (7,9 %), ze średnią 145,27 (7 sten) i 3 chłopców (4,2%), ze średnią 143,06 

(7 sten) akcentuje możliwości osób niepełnosprawnych, ich podobieństwa do osób pełnosprawnych.  

 Postawy obojętne wobec osób niepełnosprawnych przejawia 15 dziewczynek (23,8%), ze średnią 

125,10 (5 sten) i 15 chłopców (21,1%), ze średnią 125,45 (5 sten). 

Postawy wobec osób niepełnosprawnych grupach chłopców i dziewcząt przedstawiono na 

wykresie 1 i 2. 

 

Wykres 1. Postawy wobec osób niepełnosprawnych w grupie dziewcząt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Badania przeprowadzono w ramach prowadzonego seminarium magisterskiego w Wyższej Szkole Finansów i 
Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii.  
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Wykres 2. Postawy wobec osób niepełnosprawnych w grupie chłopców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystany do badań Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R uwzględnia cztery 

podstawowe Skale: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu i Kłamstwa.  

 W celu weryfikacji hipotezy 1, że istnieje dodatnia korelacja między określonymi cechami 

osobowości a postawami wobec osób dokonano analizy korelacji r Pearsona, która wykazała istotne 

zależności między badanymi skalami. 

 W grupie dziewcząt występuje dodatnia i istotna korelacja między wynikiem w Skali Postaw 

Wobec Osób Niepełnosprawnych a poziomem w Skali Ekstrawersji oraz ujemna korelacja między 

wynikiem w Skali Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych a wynikiem w Skali Neurotyzmu. Dodatnie 

wartości korelacji świadczą, iż wraz ze wzrostem poziomu ekstrawersji postawy wobec osób 

niepełnosprawnych w grupie dziewcząt są bardziej pozytywne. Natomiast ujemne wartości korelacji 

świadczą, iż wraz ze wzrostem poziomu neurotyzmu postawy wobec osób niepełnosprawnych są się 

bardziej negatywne. Nie ma istotnych zależności między wynikami w Skali Postaw Wobec 

Niepełnosprawnych a Skalą Psychozy i Skalą Kłamstwa. Wyniki zaprezentowano w tabeli 1. 

  

Tabela 1. Korelacje między wynikami w Skali Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych i 
Kwestionariuszem Osobowości Eysencka EPQ-R – grupa dziewcząt  
 

Grupa dziewcząt  
Skala 

Neurotyzmu 

Skala 

Ekstrawersji 

Skala  

Psychozy 

Skala  

Kłamstwa 

Skala Postaw Wobec  

Osób Niepełnosprawnych 

związek -,051 ,106 -,120 -,098 

istotność ,031 ,048 ,349 ,445 

 

W grupie badanych chłopców ze Skalą Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych koreluje 

dodatnie Skala Ekstrawersji oraz ujemnie Skala Psychozy. Ujemne wartości korelacji świadczą, iż wraz ze 

wzrostem poziomu psychotyzmu postawy wobec osób niepełnosprawnych stają się bardziej negatywne. 

Dodatnie wartości korelacji świadczą, tak jak u dziewczynek, iż wraz ze zrostem poziomu ekstrawersji 

postawy wobec osób niepełnosprawnych stają się bardziej pozytywne. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2. Korelacje między wynikami w Skali Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych i 
Kwestionariuszem Osobowości Eysencka EPQ-R – grupa chłopców 

 

Grupa chłopców  
Skala 

Neurotyzmu 

Skala 

Ekstrawersji 

Skala  

Psychozy 

Skala 

 Kłamstwa 

Skala Postaw Wobec  

Osób Niepełnosprawnych 

związek ,040 ,270 -,321 -,033 

istotność ,741 ,023 ,006 ,785 

 

 Poziom empatii młodzieży zbadano Kwestionariuszem Rozumienia Empatycznego (KRE) A. 

Węglińskiego. Wyniki badań wykazały że zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców empatia koreluje 

dodatnio z otrzymanymi wynikami w Skali Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że wraz 

ze wzrostem poziomu empatii u badanych, zwiększa się ich pozytywne nastawienie do osób 

niepełnosprawnych. Warto również zaznaczyć, że w grupie chłopców omawiany związek jest 

zdecydowanie większy niż u dziewcząt. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 3 i nr 4.  

 

Tabela 3. Poziom empatii a postawa wobec osób niepełnosprawnych – korelacje w grupie dziewcząt  

 

Grupa dziewcząt  Empatia 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

związek ,309 

istotność ,014 

 

Tabela 4. Poziom empatii a postawa wobec osób niepełnosprawnych – korelacje w grupie chłopców 

 

Grupa chłopców  Empatia 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

związek ,512 

istotność ,000 

 

Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować hipotezę 1, według której istnieje dodatnia 

korelacja między określonymi cechami osobowości a postawami wobec osób niepełnosprawnych. Im 

wyższy poziom ekstrawersji i empatii oraz niski poziom neurotyzmu tym bardziej pozytywne postawy 

wobec osób niepełnosprawnych. 

Hipoteza 2 uwzględniała udowodnienie wpływu czynników społeczno-kulturowych takich, jak płeć, 

uczęszczanie do szkoły integracyjnej, posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej, kontakt z osobą 
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niepełnosprawną na postawy wobec osób niepełnosprawnych u młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy 

gimnazjum. 

 W celu odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze czy płeć różnicuje postawę wobec osób 

niepełnosprawnych wykonano test nieparametryczny dla dwóch prób niezależnych  

U Mann-Whitney’a, który wykazał, że grupa dziewcząt i chłopców różni się istotnie w postawach wobec 

osób niepełnosprawnych. Dziewczynki charakteryzują się zdecydowanie bardziej pozytywnym nastawienie 

wobec osób niepełnosprawnych niż chłopcy. W tabeli 5 zamieszczono wyniki różniące grupę dziewcząt 

od grupy chłopców. 

 

Tabela 5. Różnice w postawach wobec osób niepełnosprawnych w grupie dziewcząt i chłopców 

 

 

Grupa dziewcząt 
(N=63) 

Grupa chłopców 
(N=71) 

p 

M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

109,65 24,05 101,21 25,33 0,031 

 

 W celu odpowiedzi na czwarte pytanie badawcze, czy środowisko kształcenia wpływa na postawę 

wobec osób niepełnosprawnych wykonano test nieparametryczny dla kilku prób niezależnych Kruskala-

Wallisa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można, że typ gimnazjum, do którego uczęszczają 

badani istotnie statystycznie różnicuje postawy w badanej grupie młodzieży.  

 Zarówno u dziewcząt jak i chłopców bardziej pozytywne postawy mają uczniowie z gimnazjum 

integracyjnego, zarówno w porównaniu do uczniów uczęszczających do gimnazjum sportowego, jaki 

zwykłego. Między postawami z gimnazjum sportowego i zwykłego nie występują istotnie statystycznie 

różnice. W tabeli 6 i 7 zaprezentowano uzyskane różnice w postawach wobec osób niepełnosprawnych  

w badanej grupie dziewcząt i chłopców.  

 

Tabela 6. Typ środowiska kształcenia a postawy wobec osób niepełnosprawnych – grupa dziewcząt  

 

Dziewczynki 

Gimnazjum 
integracyjne 

(N=20) 

Gimnazjum 
sportowe 
(N=13) 

Gimnazjum 
zwykłe 
(N=30) p 

M SD M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

127,35 18,23 107,77 21,94 78,43 27,52 0,024 
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Tabela 7. Typ środowiska kształcenia a postawy wobec osób niepełnosprawnych – grupa chłopców 

 

Chłopcy 

Gimnazjum 
integracyjne 

(N=30) 

Gimnazjum 
sportowe 
(N=19) 

Gimnazjum 
zwykłe 
(N=22) p 

M SD M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

111,64 23,34 99,05 18,96 88,86 27,55 0,003 

 

 W celu odpowiedzi na piąte pytanie badawcze, czy znajomość z osobą niepełnosprawną wpływa 

na postawę wobec osób niepełnosprawnych wykonano test nieparametryczny dla dwóch prób 

niezależnych U Mann-Whitney’a. Zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców znajomość osoby 

niepełnosprawnej wpływa istotnie statystycznie na zwiększenie ich ogólnego pozytywnego nastawienia 

wobec osób niepełnosprawnych. Dane zaprezentowano w tabelach nr 8 i 9. 

 

Tabela 8. Znajomość osoby niepełnosprawnej a postawy wobec osób niepełnosprawnych w grupie 
dziewcząt 

 

Dziewczynki 

TAK 
(N=43) 

NIE 
(N=20) p 

M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

115,67 19,45 96,70 28,15 0,005 

 

Tabela 9. Znajomość osoby niepełnosprawnej a postawy wobec osób niepełnosprawnych w grupie 
chłopców 

 

Chłopcy 

TAK 
(N=51) 

NIE 
(N=20) p 

M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

106,22 22,17 88,45 28,84 0,007 

 

  W celu odpowiedzi na szóste pytanie badawcze, czy posiadanie w rodzinie osoby 

niepełnosprawnej różnicuje postawy wobec osób niepełnosprawnych również wykonano test 

nieparametryczny dla dwóch prób niezależnych U Mann-Whitney’a, który nie wykazał istotnie 

statystycznie zależności. Tak więc posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej w badanej grupie nie jest 

czynnikiem warunkującym postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dane zaprezentowano w tabelach nr 

10 i 11.  
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Tabela 10. Posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej a postawy wobec osób niepełnosprawnych w 
grupie dziewcząt  

 

Dziewczynki 

TAK 
(N=12) 

NIE 
(N=50) p 

M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

120,69 9,84 106,78 25,83 0,36 

 

Tabela 11. Posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej a postawy wobec osób niepełnosprawnych w 
grupie chłopców 

 

Chłopcy 

TAK 
(N=12) 

NIE 
(N=59) p 

M SD M SD 

Skala Postaw Wobec  
Osób Niepełnosprawnych 

113,75 26,08 98,66 24,62 0,56 

 

 Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować hipotezę 2 w aspektach, iż istnieje dodatnia 

korelacja między społeczno-kulturowymi czynnikami takimi, jak płeć, uczęszczanie do szkoły 

integracyjnej, kontakt z osobą niepełnosprawną, a nie zweryfikowanie jej w aspekcie posiadania w rodzinie 

osoby niepełnosprawnej.  

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie istotnych statystycznie zależności pomiędzy 

cechami osobowości, poziomem empatii i środowiskiem kształcenia gimnazjalistów, ich płci oraz 

znajomości osoby niepełnosprawnej a ich postawami wobec osób niepełnosprawnych. Dojrzałość 

moralna społeczeństwa wyraża się poprzez stosunek do środowisk społecznych, określanych jako słabsze, 

które często z różnych powodów znajdują się niżej w hierarchii życia społecznego. Jednym z takich 

słabszych środowisk jest społeczność osób niepełnosprawnych. Należy jednak zapytać kto postrzega tę 

grupę jako słabszą? Odpowiedź brzmi: ludzie sprawni, zdrowi, którzy często deprecjonują te osoby  

i spychają ich na margines życia społecznego uważając, że są to osoby, które wymagają jedynie opieki  

i pomocy. Prawda natomiast jest taka, że to pełnosprawni nie rozumieją podstawowych zagadnień 

moralności i zasad kultury, kiedy nie widzą w niepełnosprawnych osobach ludzi myślących, czujących, 

mogących kochać, wierzyć, uczyć się, pracować i być użytecznymi dla społeczeństwa. To, że ktoś utracił 

jakąś sprawność, nie oznacza przecież, że stał się inną osobą albo to, że ktoś urodził się nie-

pełnosprawnym, to nie znaczy, że nie jest w pełni osobą. Bardzo ważne jest, aby traktować osoby 

niepełnosprawne, słabsze, chore jak indywidualne jednostki, a nie spoglądać na te osoby przez pryzmat ich 

niepełnosprawności. Przykre uczucia i negatywne postawy wobec niepełnosprawnych są wywołane przez 

nieludzką, a więc niekulturalną wizję świata, której poddają się jednostki, które nie potrafią zrozumieć, że 
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każdy człowiek poprzez swą indywidualność i niepowtarzalność buduje kulturę przyczyniając się do 

całokształtu duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. 
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Introduction 

 

According to various estimations in our times about 0.7 – 1% of children are diagnosed as the 

ones with autism spectrum disorder (Russell et al, 2014; Baxter et al, 2015). Such a diagnosis influences 

functioning of the whole family system and that’s why there is a necessity for various specialists 

(psychologists, educationalists and social workers) to reflect upon and discuss assistance to be given to 

both persons suffering from autism and their families (Russa, Matthews & Owen-DeSchryver, 2015; 

Derguy et al, 2015). While working out various forms of support it is worth paying attention to quality of 

parents’ marital relationship because it is of great importance to functioning of the whole family. Initial 

researches raising this issue have already been conducted with participation of married couples bringing up 

children with autism. However, the results obtained are ambiguous – some respondents rearing autistic 

children indicate lower satisfaction in their marriages or even higher percentage of divorces by comparison 

with parents with healthy children whereas experiences of other couples are quite different – some 

couples are of opinion that bringing up a disabled child has reinforced their relationship and brought them 

closer together (Hartley et al, 2010; Hock, Timm & Ramisch, 2012; Shtayermman, 2013; Johnson, 2012; 

Brobst, Clopton & Hendrick, 2009). Undoubtedly, care of an autistic child means an above-average bear 

to their parents and oftentimes puts – especially mothers – under high stress (Altiere & von Kluge, 2009; 

Andreica-Săndică et al, 2011; Harper et al, 2013; Tehee, Honan & Hevey, 2009). A family with an autistic 

child experiences higher stress than a family with a healthy or suffering from any other disorder child 

(Dąbrowska & Pisula, 2010; Bitsika, Sharpley & Bell, 2013; Shobana & Saravanan, 2014) and parents 

rearing a child with autism may present symptoms of depressive and anxiety disorder (Shtayermman, 

2013; Bitsika, Sharpley & Bell, 2013; Shobana & Saravanan, 2014), exhaustion or destroying their powers 

(Seymour et al, 2013) as well as health problems (Benjak, Mavrinac & Simetin, 2009). At the same time it 

has been proved that high quality of conjugal relationship between parents of children with autism 

belongs to key resources enabling smoothing out the impact of stress and lowering the number of 

depression indicators (Kersh et al, 2006; Benson & Kersh, 2011). Nevertheless, number of researches 

exploring these issues in detail is rather small. More significant of them are presented below. J. Ramisch & 

E. Onaga (2014) analysed strategies used for maintaining and strengthening marriage bonds among 
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parents of children suffering from autism. They have found that key factors are here: communication with 

the spouse and the married couple’s shared (mutual) expectations regarding their marriage as well as 

spending time with the husbands (in case of women). Research conducted by Harper et al (2013) has 

pointed out importance of respite care to an autistic child because the care can relieve the child’s parents 

and – as a consequence – lower their stress and improve quality of their marital relationship. It has been 

proved that satisfaction both men and women derive from their marriages is linked with support they 

receive from their partners (Ekas et al, 2015). Investigations carried out by Hartley et al (2012) have 

shown that satisfaction mothers of autistic children can get from their marriages may be influenced by 

incomes their families are on, too.  

Subjectively felt marital satisfaction, communication with the spouse, expectations bound up with 

the marriage, financial situation and religiousness of a married couple are important aspects of each 

marital relationship (Willoughby, 2015; Dakowicz, 2014; Feeney, 1994, David & Stafford, 2015; Carroll et 

al, 2013; Dakin & Wampler, 2008). So far, research conducted with participation of parents of children 

with autism has never taken into consideration all the above mentioned dimensions together; system 

investigations performed with participation of married couples, not only individual parents separately, are 

also rare. It would also be interesting to compare in detail both married couples bringing up autistic 

children with the ones who have healthy children paying special attention to the marriage quality (autism is 

a strain thereby constituting a challenge that influences relationship between husband and wife) and 

parents rearing disabled children only (there are different ways you can meet the challenge). This paper is 

an attempt to fill this gap.  

 

Research  procedure 

 

Purpose of the research described below was to find answers to the following questions:  

 How much contentment (satisfaction) do parents rearing children with autism derive 

from their marriages?  

 What are expectations in marriage of parents of children with autism? 

 Do married couples who bring up children with autism differ in these respects from 

couples with healthy children and – if so – what are the differences?  

 Is the satisfaction parents of autistic children get from their marriages linked with their 

sex, family’s financial situation, support they receive (institutional or informal), quality of 

their conjugal communication and – finally – with their religiousness?  

Question put to the surveyed respondents are based on the knowledge to date (as referred in 

section “Introduction” above) and constitute an attempt to fill the existing gaps.  
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Respondents 

 

Respondents were people who had been living in south-eastern areas of Poland. Every single time 

married couples were surveyed. Pollsters reached parents who had brought up at least one child diagnosed 

as an autistic one through specialised educational institutions as well as centres and associations rendering 

therapy services to our respondents’ children. In turn, parents rearing healthy children were reached 

through public kindergartens and schools. Every single time before we started the research, pollsters had 

first asked management of a given institution enabling us to meet our potential respondents and next a 

married couple itself for their permission to conduct the poll.  The polls were confidential. After 

incomplete or incorrectly filled up sets of questionnaires had been rejected (several dozen cases among 

both parents with disabled children and couples rearing healthy ones), data and information given by 50 

married couples with healthy children (i.e. 100 persons) and 53 couples (106 persons) rearing children with 

autism were qualified for statistical analyses. 

 

Research tools 

 

The following research tools were used:  

1. Well-Matched Couple Questionnaire (WMCQ-2) by M. Plopa & J. Rostowski – this tool was 

used for evaluating a marital satisfaction degree. It includes the following aspects of being contented in 

marriage: Intimacy (i.e. close relationship between a married couple, belief that both spouses love each 

other); Self-realisation (perception of marriage as a relationship enabling each partner to realise themselves 

and – in consequence – an important part of satisfying life); Resemblance (an extent of unanimity among 

husband and wife relating to important aims in their marriage and family life, e.g. leisure, developing their 

matrimony, family tradition, rearing children, family life organisation) and Disappointment (belief that living 

in the matrimony restricts to a certain degree the sense of independence and autonomy or the spouse is 

trying to renege on and escape from the relationship and does not want to take responsibility for it). 

Detailed description of psychometric features of the tool: accuracy of the aspects (from 0.80 to 0.90), 

power of discriminatory position (0.38 up to 0.75) and theoretical correctness of the questionnaire was 

presented in the M. Plopa’s publication (2008).  

2. Scale of Success in Marriage (SSM) by M. Braun-Gałkowska – this tool was used in order to 

carry out a qualitative analysis of contentment and diagnose expectations in marriage. The scale consists of 

two lists, each of them contains 46 items (both lists contain the same items) concerning various conditions 

of success in marriage. On one of lists a respondent indicates qualities characterising their marriage (SSM 

I) and on the other one features that – in their opinion – are most important in order to cause the 

marriage to be fulfilling and happy (SSM II). Accuracy of the tool was checked using the retesting method, 

it was within the range 0.95 ≤ Pearson’s r ≤ 0.99. Detailed information about psychometric features of the 

tool (mainly accuracy) was presented in the M. Braun-Gałkowska’s publication (2007).  
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3. Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) by M. Plopa & M. Kaźmierczak – this tool 

serves to examine communication behaviours towards the spouse. The questionnaire consists of two 

forms: the purpose of the first of them is to appraise one of the spouses’ own behaviour, the other one is 

used for appraising behaviour of the other spouse. Each form contains 30 items, both of them serve to 

examine three main aspects of conjugal communication: Support (appreciating the spouse’s efforts, interest 

in his or her problems and readiness to solve them jointly); Involvement (showing feelings to each other and 

talking about them, aiming for a compromise and harmony) and Depreciation (criticism, unpleasant 

comments, controlling the spouse and aggression towards him or her). The surveyed person takes a stance 

on each of statements basing on a scale of 1 to 5. Detailed description of psychometric features of the 

tool: accuracy of the aspects (from 0.77 to 0.93), power of discriminatory position (0.25 up to 0.81) and 

theoretical correctness of the questionnaire was presented in the M. Plopa’s publication (2008). 

4. The Personal Religiousness Scale (PRS) explained by R. Jaworski (1989) was employed in 

order to evaluate both a level and a type of a married couple’s religiousness. The PRS covers 30 

statements and includes four aspects: Faith (F)– i.e. strength of a relationship with God treated as the 

Being that gives meaning to human’s life; Morality (M) – an aspect determining the extent of compliance 

between moral behaviour of an individual and their religious beliefs; Religious practices (RP) – means a level 

of an involvement in the relation with God through prayer, contemplation, broadening knowledge of God 

and Religious ego (RE) – means the extent of feeling closeness to God and a sense of pride in “being a 

Christian”. The surveyed person was to indicate on a scale of 1 to 7 a degree of compliance between their 

beliefs and meaning of individual statements. A measure of an extent of personal commitment to the 

religious relationship is defined as the sum of weights (numerical coefficients) calculated by adding all 

weights related to categories of answers. The maximum score – 210 points – means highly personal 

religiousness. The lowest score – 30 points – indicates impersonal religiousness. Accuracy of the tool was 

checked using the retesting method, for individual answers to questions and statements it was within the 

range 0.69 ≤ Spearman’s rho ≤ 0.85. Verification of theoretical accuracy was presented in details in R. 

Jaworski’s works (1989; 1998).  

5. There was also used a self-prepared questionnaire containing questions about parent’s 

sex, age of autistic child and how did husband and wife appraise their financial and occupational situation 

as well as support they had received.  

 

Results 

 

Marriage duration among parents rearing autistic children was between 3 and 37 years with a me-

dian of 14 years. Age of an autistic child was between 2 and 20 years, the median was 7 years. Marriage 

duration among parents with healthy children was between 1 and 29 years, the median was 11.5. In Table 

1 number of children of parents representing both groups is given, Table 2 shows information on the 

surveyed couples’ occupational situations. 
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Table 1. Number of children in a family 

Married couple 
one two three four and more 

N % N % N % N % 

with a healthy child 11 22.0 27 54.0 7 14.0 5 10.0 

with an autistic child 12 22.6 27 50.9 7 13.2 7 13.2 

 

In both groups of surveyed respondents a percentage of couples with 2 children exceeded 50%. 

In general, proportional representation of respondents with a certain number of children was similar in 

both groups.  

 
Table 2. Occupational situation of the surveyed couples  

Married couple 

Both spouses 
work 

Only husband 
works 

Only wife 
works 

Both spouses 
do not work 

N % N % N % N % 

with a healthy child 37 74.0 12 24.0 1 2.0 0 0 

with an autistic child 25 47.2 22 41.5 4 7.5 2 3.8 

 

Among the group with healthy children a percentage of employed couples where both spouses 

had been working professionally was 74% and it was more than among couples with autistic children 

where only 47.2% of pairs had been employed. Data on subjective appraisals of the surveyed families’ 

financial situations are presented in Tables 3 and 4.  

 

Table 3. Subjective appraisal of the family’s financial situation (men’s answers)  

Married couple 
bad average good very good 

N % N % N % N % 

with a healthy child 0 0 17 34.0 30 60.0 3 6.0 

with an autistic child 2 3.8 32 60.4 17 32.1 1 1.9 

 

 

Table 4. Subjective appraisal of the family’s financial situation (women’s answers) 

Married couple 
bad average good very good 

N % N % N % N % 

with a healthy child 0 0 15 30.0 30 60.0 5 10.0 

with an autistic child 2 3.8 29 54.7 20 37.7 2 3.8 

 

Compared with parents with autistic children both men and women bringing up healthy children 

appraised their financial situation as a better one.  
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Tables 5 and 6 present data gathered together in the Well-Matched Couple Questionnaire 

(WMCQ-2) and based on replies provided by women and men bringing up healthy children and those 

rearing children with autism.  

 

 

Table 5. Results obtained from the Well-Matched Couple Questionnaire (WMCQ-2) based on replies provided by 

women bringing up healthy and autistic children 

WMCQ-2 Group Mean 
Standard 
deviation 

t p 

Intimacy 

healthy children 31.96 4.738 

2.345 0.021 one or more 
autistic children 

29.26 6.700 

Disappointment 

healthy children 20.18 7.599 

-1.667 ins. one or more 
autistic children 

22.57 6.927 

Self-realisation 

healthy children 27.52 4.532 

1.083 ins. one or more 
autistic children 

26.62 3.864 

Resemblance 

healthy children 28.44 4.021 

2.558 0.012 one or more 
autistic children 

25.77 6.250 

Total score 

healthy children 127.40 17.537 

2.408 0.018 one or more 
autistic children 

118.23 20.872 

 

Presented in the WMCQ-2 total score obtained by mothers of one or more autistic children is 

significantly lower. As you can see this group, compared with mothers of healthy children, demonstrates 

lower marital satisfaction (considering sten scores a mean score obtained from mothers of healthy 

children was rated within the range of five which is interpreted as an average result, however, the one 

obtained from autistic children’s mothers was about four which is considered to be a low outcome).  

As for outcomes concerning individual scales, among mothers of children with autism lower 

scores related to Intimacy and Resemblance were found. Compared with women representing the reference 

group, mothers of autistic children felt weaker closeness to their husbands as well as sense of mutual love 

and declared inferior harmony between husband and wife related to important marital and family issues.  
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Table 6. Data gathered together in the Well-Matched Couple Questionnaire (WMCQ-2) based on replies of men 

bringing up healthy and autistic children 

WMCQ-2 Group Mean 
Standard 
deviation 

t p 

Intimacy 

healthy children 31.72 4.725 

1.781 ins. one or more 
autistic children 

29.77 6.216 

Disappointment 

healthy children 19.82 7.056 

-1.396 ins. one or more 
autistic children 

21.79 7.270 

Self-realisation 

healthy children 27.82 4.530 

1.621 ins. one or more 
autistic children  

26.40 4.382 

Resemblance 

healthy children 28.46 3.981 

2.533 0.013 one or more 
autistic children 

25.96 5.801 

Total score 

healthy children 127.38 17.032 

2.517 0.013 one or more 
autistic children 

117.60 21.923 

 

As for total score presented in the WMCQ-2, a statistically significant difference concerns men, 

too. Like mothers, fathers of one or more autistic children compared with fathers of healthy children 

obtained significantly lower average total score.  

This fact proves that among this group satisfaction in marriage was lower (considering sten scores 

a mean score obtained from fathers of healthy children was rated within the range of five which is 

interpreted as an average result, however, the one obtained from autistic children’s fathers was about four 

which is considered to be a low outcome).  

Another statistically significant difference relates to the Resemblance scale. Compared with fathers 

of healthy children, fathers of children with autism declared inferior between husband and wife related to 

important marital and family issues. Unlike women, men rearing autistic children and the ones bringing up 

healthy children displayed no differences related to Intimacy.  

Use of a scale of success in marriage enabled to explore personality traits that in opinion of the 

surveyed wives and husbands rearing autistic children and the ones with healthy children characterise 

one’s own marriage and a successful marriage. Results are presented in Tables 7 to 10 below.  
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Table 7. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by women rearing healthy 

children to the ones given by women with autistic children  

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Mothers of healthy 
children 

Mothers of autistic 
children 

Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 

N % N % 

Similar bearing 21 42.0 11 20.8 5.423 0.020 

Positive appraisal of the spouse 27 54 15 28.3 7.036 0.008 

Cheerful disposition of both spouses 20 40.0 9 17.0 6.739 0.009 

Spending leisure together 34 68 20 37.7 9.448 0.002 

Both spouses’ sense of responsibility 33 66.0 24 45.3 4.468 0.035 

Helping each other in difficult times 42 84 31 58.5 8.110 0.004 

Mutual faithfulness 46 92.0 35 66.0 10.324 0.001 

Both spouses’ yearning to change for 
the better  

29 58.0 16 30.2 8.089 0.004 

Maintaining own sexual attraction in the 
spouse’s eyes  

23 46.0 11 20.8 7.415 0.006 

Mutual concern for the spouse 27 54.0 16 30.2 5.998 0.014 

Equal rights in marriage 28 56.0 18 34.0 5.056 0.025 

Physical health of both spouses 31 62.0 22 41.5 4.325 0.038 

Similar intellectual level 32 64.0 18 34.0 9.293 0.002 

Mothers of autistic children significantly more rarely declared that their marriage had been 

characterised by similar bearing, positive appraisal of the spouse, cheerful disposition of both husband and 

wife, spending leisure together, both spouses’ sense of responsibility, helping each other in difficult times, 

mutual faithfulness, both spouses’ yearning to change for the better, maintaining by both spouses their 

own sexual attraction in the spouse’s eyes, mutual concern for the spouse, equal rights in marriage, 

physical health of both husband and wife and similar intellectual level.  

 
Table 8. Comparison of opinions on traits characterising a successful marriage expressed by women rearing healthy 

children to the ones given by women with autistic children  

Traits characterising a successful 
marriage 

Mothers of healthy 
children 

Mothers of autistic 
children 

Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 

N % N % 

Mutual confidence 44 88.0 34 64.2 7.961 0.005 

Mutual understanding 41 82.0 34 64.2 4.141 0.042 

Selflessness of both spouses 19 38.0 10 18.9 4.656 0.031 

Helping each other in difficult times 47 94.0 34 64.2 13.647 0.000 

Mutual faithfulness 48 96.0 39 73.6 9.852 0.002 

Mutual respect 45 90.0 37 69.8 6.460 0.011 
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Mothers of autistic children displayed lower expectations in marriage than mothers of healthy 

children. From statistical point of view they significantly more rarely pointed out the following traits as the 

ones of importance to marital satisfaction: mutual confidence, mutual understanding, selflessness of both 

spouses, helping each other in difficult times as well as mutual faithfulness and respect. 

 

Table 9. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by men rearing healthy 

children to the ones given by men with autistic children 

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Fathers of healthy 
children 

Fathers of autistic 
children 

Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 

N % N % 

Mutual love 48 96.0 38 71.7 11.026 0.001 

Mutual confidence 38 76.0 27 50.9 6.938 0.008 

Positive appraisal of the spouse 31 62.0 17 32.1 9.258 0.002 

Spending leisure together 30 60.0 21 39.6 4.274 0.039 

Helping each other in difficult times 40 80.0 27 50.9 9.554 0.002 

Mutual faithfulness 46 92.0 37 69.8 8.095 0.004 

Both spouses’ yearning to change for 
the better 

28 56.0 19 35.8 4.211 0.040 

Showing love to each other 37 74.0 24 45.3 8.786 0.003 

Mutual respect 38 76.0 30 56.6 4.315 0.038 

Mutual concern for the spouse 30 60 21 39.6 4.274 0.039 

Making decisions together 35 70.0 27 50.9 3.899 0.048 

Fathers of autistic children significantly more rarely declared that their marriage had been 

characterised by traits like: mutual love, mutual confidence, positive appraisal of the spouse, spending 

leisure time together, helping each other in difficult times, mutual faithfulness, yearning to change for the 

better declared by both spouses, showing love to each other, mutual respect, mutual concern for the 

spouse and making decisions together.  

 
Table 10. Comparison of opinions on traits characterising a successful marriage expressed by men rearing healthy 

children to the ones given by men with autistic children  

Traits characterising a successful 
marriage 

Fathers of healthy 
children 

Fathers of autistic 
children 

Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 

N % N % 

Mutual love 47 94.0 43 81.1 3.863 0.049 

Spending leisure together 33 66.0 24 45.3 4.468 0.035 

Personalities complementing each other 16 32.0 28 52.8 4.562 0.033 

Mutual faithfulness 46 92.0 36 67.9 9.188 0.002 

Showing love to each other 39 78.0 27 50.9 8.182 0.004 

Physical health of both spouses 15 30.0 29 54.7 6.423 0.011 
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Like mothers, fathers of autistic children displayed lower expectations in marriage than fathers of 

healthy children. They significantly more rarely pointed out such conditions of marital satisfaction like: 

mutual love, spending leisure time together, mutual faithfulness, showing love to each other and physical 

health of both spouses. Moreover, fathers of autistic children more often mentioned personalities 

complementing each other as a trait characterising a successful marriage.  

Due to the fact that existence of a child disorder does not determine quality of a relationship 

between their parents, as a next step married couples rearing at least one child with autism were divided 

into two groups: a group of couples declaring higher and the one declaring lower satisfaction in marriage. 

The criterion was a general result obtained from WMCQ-2 and gained by husband and wife.  

Married couples where women and men acquired in the WMCQ-2 questionnaire a total result 

higher than the median (calculated for women and men separately) were recognised as the ones deriving 

higher satisfaction from their marriages. Analogically, married couples where women and men acquired in 

the WMCQ-2 questionnaire a total result lower than the median were recognised as the ones deriving 

lower satisfaction from their marriages. As to results obtained from the WMCQ-2 the median was 122 

among women and 123 among men.  

Parents declaring various degrees of their satisfaction in marriage differed from each other in their 

opinions on many significant traits characterising their marriages. Results are presented in Tables 11 and 

12 below.  

 

Table 11a. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by autistic children’s 

mothers declaring diverse degrees of marriage satisfaction  

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Lower satisfaction Higher satisfaction Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 
N % N % 

Similar outlook on the world 5 22.7 13 65.0 7.644 0.006 

Mutual love 14 63.6 18 90.0 4.014 0.045 

Economy of both spouses  6 27.3 13 65.0 6.019 0.014 

Doing the housework together 6 27.3 14 70.0 7.668 0.006 

Mutual understanding 4 18.2 12 60.0 7.769 0.005 

Positive appraisal of the spouse 3 13.6 10 50.0 6.482 0.011 

Spending leisure together 3 13.6 12 60.0 9.808 0.002 

None spouse displays egoism  2 9.1 9 45.0 6.988 0.008 

Selflessness of both spouses 2 9.1 8 40.0 5.517 0.019 

Helping each other in difficult times 8 36.4 17 85.0 10.286 0.001 

Personalities complementing each other 3 13.6 13 65.0 11.720 0.001 

Mutual sense of security 7 31.8 16 80.0 9.817 0.002 

None spouse abuses alcohol 11 50.0 17 85.0 5.775 0.016 
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Table 11b. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by autistic children’s 

mothers declaring diverse degrees of marriage satisfaction  

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Lower satisfaction Higher satisfaction Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 
N % N % 

Mutual faithfulness 10 45.5 17 85.0 7.136 0.008 

Both spouses’ knowledge of living in a 
marriage 

1 4.5 8 40.0 7.821 0.005 

Bringing up children together 13 59.1 18 90.0 5.177 0.023 

Showing love to each other 6 27.3 14 70.0 7.668 0.006 

Mutual concern for the spouse 2 9.1 11 55.0 10.331 0.001 

Equal rights in marriage 3 13.6 11 55.0 8.066 0.005 

Making decisions together 10 45.5 17 85.0 7.136 0.008 

Ability to forgive each other  7 31.8 13 65.0 4.624 0.032 

Both spouses’ serious attitude to life  8 36.4 15 75.0 6.313 0.012 

 

Table 12a. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by autistic children’s 

fathers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Lower satisfaction Higher satisfaction Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 
N % N % 

Mutual confidence 7 31.8 15 75.0 7.832 0.005 

Good relationships with the spouse’s 
family  

4 18.2 12 60.0 7.769 0.005 

Happy sexual relationship  8 36.4 14 70.0 4.752 0.029 

Doing the housework together 4 18.2 13 65.0 9.531 0.002 

Positive appraisal of the spouse 2 9.1 11 55.0 10.331 0.001 

Cheerful disposition of both spouses 3 13.6 9 45.0 5.050 0.025 

Getting to know each other well before 
marriage 

4 18.2 10 50.0 4.773 0.029 

Helping each other in difficult times 7 31.8 14 70.0 6.109 0.013 

Both spouses’ knowledge of living in a 
marriage 

3 13.6 9 45.0 5.050 0.025 

Both spouses’ yearning to change for 
the better 

3 13.6 10 50.0 6.482 0.011 

Showing love to each other  5 22.7 14 70.0 9.450 0.002 

Composure of both spouses  2 9.1 8 40.0 5.517 0.019 

Maintaining own sexual attraction in the 
spouse’s eyes 

1 4.5 8 40.0 7.821 0.005 
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Table 12b. Comparison of opinions on traits characterising their own marriages expressed by autistic children’s 

fathers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

Traits characterising the partners’ own 
marriage 

Lower satisfaction Higher satisfaction Pearson’s 
chi-

squared 
test 

p 
N % N % 

Mutual concern for the spouse 5 22.7 12 60.0 6.041 0.014 

Equal rights in marriage 6 27.3 12 60.0 4.582 0.032 

Making decisions together 8 36.4 14 70.0 4.752 0.029 

Sexual experience before marriage   1 4.5 7 35.0 6.301 0.012 

Ability to forgive each other  6 27.3 13 65.0 6.019 0.014 

Both spouses’ serious attitude to life  8 36.4 15 75.0 6.313 0.012 

 

Comparison between traits characterising a marriage and declared by parents of children with 

autism enabled to reveal a number of differences between couples experiencing various degrees of 

satisfaction in marriage. The said differences regard first of all mutual closeness, concern and help because 

couples satisfied in their marital relationships list these traits most often. It is worth noting that fathers of 

autistic children more content with their marriages quite often mention fulfilling sexual intercourse and 

maintaining sexual attraction as factors important for them (this difference was not found among 

mothers).  

In Tables 13 and 14 results gathered in the Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) and 

based on answers given by parents of autistic children declaring diverse degrees of marital satisfaction are 

presented.  

 

Table 13a. Results gathered in the Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) and based on answers of autistic 

children’s mothers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

CCQ scale Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Support (own 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

15.41 

86.0 -3.383 0.001 
higher 
satisfaction 

28.20 

Involvement (own 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

18.18 

147.0 -1.843 ins. 
higher 
satisfaction 

25.15 

Depreciation (own 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

22.86 

190.0 -0.757 ins. 
higher 
satisfaction 

20.00 
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Table 13b. Results gathered in the Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) and based on answers of autistic 

children’s mothers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

CCQ scale Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Support 
(husband’s 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

16.02 

99.5 -3.040 0.002 
higher 
satisfaction 

27.53 

Involvement 
(husband’s 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

16.20 

103.5 -2.939 0.003 
higher 
satisfaction 

27.33 

Depreciation 
(husband’s 
behaviour) 

lower 
satisfaction 

26.07 

119.5 -2.535 0.011 
higher 
satisfaction 

16.48 

 

Mothers of autistic children experiencing higher satisfaction in their marital relationships, when 

asked about their own communication behaviour, declared higher degree of support.  However their 

opinions on communication behaviours of their husbands revealed statistically significant differences 

related to all aspects – mothers more satisfied in their marriages reported their husbands’ behaviours had 

been characterised by higher support and involvement and lower depreciation.  

 
 

Table 14a. Results gathered in the Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) and based on answers of autistic 

children’s fathers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

CCQ scale Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Support  
(own behaviour) 

lower 
satisfaction 

16.05 

100.0 -3.030 0.002 
higher 
satisfaction 

27.50 

Involvement  
(own behaviour) 

lower 
satisfaction 

17.43 

130.5 -2.260 0.024 
higher 
satisfaction 

25.98 

Depreciation  
(own behaviour) 

lower 
satisfaction 

26.41 

112.0 -2.725 0.006 
higher 
satisfaction 

16.10 
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Table 14b. Results gathered in the Conjugal Communication Questionnaire (CCQ) and based on answers of autistic 

children’s fathers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

CCQ scale Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Support  
(wife’s behaviour)  

lower 
satisfaction 

16.43 

108.5 -2.814 0.005 
higher 
satisfaction 

27.08 

Involvement  
(wife’s behaviour) 

lower 
satisfaction 

16.59 

112.0 -2.726 0.006 
higher 
satisfaction 

26.90 

Depreciation  
(wife’s behaviour) 

lower 
satisfaction 

25.39 

134.5 -2.158 0.031 
higher 
satisfaction 

17.23 

 

As regards fathers of children with autism declaring diverse satisfaction in their marital 

relationships, statistically significant differences related to all aspects of the CCQ. Fathers more satisfied 

with their marriages reported their own and their wives’ behaviours had been more supportive, less 

depreciative and characterised by involvement.  

In Tables 15 and 16 are presented results gathered in the Personal Religiousness Scale (PRS) and 

based on answers given by parents of autistic children rated among two groups declaring diverse degrees 

of marital satisfaction. 

 
Table 15a. Results concerning the Personal Religiousness Scale (PRS) based on answers of autistic children’s mothers 

declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

PRS Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Faith 

lower 
satisfaction 

15.61 

106.5 -2.164 0.030 
higher 
satisfaction 

23.39 

Morality 

lower 
satisfaction 

16.18 

117.5 -1.843 ins. 
higher 
satisfaction 

22.82 

Religious practices 

lower 
satisfaction 

15.74 

109.0 -2.094 0.036 
higher 
satisfaction 

23.26 
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Table 15b. Results concerning the Personal Religiousness Scale (PRS) based on answers of autistic children’s 

mothers declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

PRS Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Religious ego 

lower 
satisfaction 

14.37 

83.0 -2.858 0.004 
higher 
satisfaction 

24.63 

Total score 

lower 
satisfaction 

15.37 

102.0 -2.293 0.022 
higher 
satisfaction 

23.63 

 

Mothers of autistic children experiencing higher satisfaction in their marriages obtained on the 

Personal Religiousness Scale a significantly higher score. Leaving aside the total score statistically 

significant differences related to the following aspects: Faith, Religious practices and Religious ego were found. 

Scores related to each of these aspects and obtained by women more satisfied with their marriages were 

higher.  

 
Table 16. Results concerning the Personal Religiousness Scale (PRS) based on answers of autistic children’s fathers 

declaring diverse degrees of marriage satisfaction   

PRS  Group Average range 
Mann-Whitney 

U test 
Z p 

Faith 

lower 
satisfaction 

15.72 

112.0 -2.872 ins. 
higher 
satisfaction 

22.11 

Morality 

lower 
satisfaction 

14.61 

92.0 -2.413 0.016 
higher 
satisfaction 

23.16 

Religious practices 

lower 
satisfaction 

14.86 

96.5 -2.270 0.023 
higher 
satisfaction 

22.92 

Religious ego 

lower 
satisfaction 

13.94 

80.0 -2.775 0.006 
higher 
satisfaction 

23.79 

Total score 

lower 
satisfaction 

13.75 

76.5 -2.872 0.004 
higher 
satisfaction 

23.97 
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Similarly to women, fathers of children with autism declaring higher satisfaction in their marriages 

obtained a higher total score on the Personal Religiousness Scale. As regards individual aspects of the 

Personal Religiousness Scale scores related to Morality, Religious practices and Religious ego were higher. 

As regards occupational situations of married couples, appraisal of their families’ financial 

conditions or opinions on kindergartens or schools their children had attended (if the kindergartens or 

schools had met the children’s needs or if specialists’ care of children had been satisfactory) no statistically 

significant differences between couples with at least one autistic child declaring higher or the ones 

declaring lower marriage satisfaction were found.  

 

Discussion 

 

(1) It is obvious that stable and satisfactory relationship between parents constitutes conditions 

favourable to supporting development of a child with autism. Research described herein has demonstrated 

that marriage satisfaction of mothers and fathers of autistic children is lower than the one of parents 

bringing up healthy children. This finding proves a need for supporting couples whose children suffer 

from this disorder. They can be supported in form of counselling or (as the case may be) marital therapy 

(Johnson, 2012). Findings of this research can be of help to specialists working with families rearing 

children with autism.  

(2) It has been found that marital expectations among parents with autistic children are lower. It is 

possible this state of affairs is a result of perceiving the birth of a child with autism as a kind of defeat 

(personal but also relational). E. Cappe et al (2011) imply that as early as diagnosis is made autism should 

be presented to the parents as a challenge because couples who interpret this experience as a danger or 

loss manage it definitely worse. So, one should always take into account, this may be the case. Because of 

this, while supporting a family it is worth creating together with the spouses and at each stage of family life 

a constructive and task-based perception of the problem (Ramisch, 2012).  

(3) Among surveyed respondents there were 41.5% of married couples where only husband had 

worked professionally. This may create a risk of establishing an inflexible family structure: mother as the 

main (or even sole) carer of the child and father as a person who spends most of his time outside the 

home and provides for the family. Such a pattern of family life, even though it may be a temporary 

necessity, can over the course of time cause that the woman who stays at home with her disabled child 

feels lonely (Zimmerman, 2000). The possibility of both parents developing individually offers a feeling of 

control over each spouse’s own life and favours attaining gratifications in many areas. Such a possibility 

should be available to the same degree to both spouses although because of family duties they probably 

will take advantage of it in turns. Periods of increased individual activity of a woman can alternate with 

periods when she focuses her mind on her family while her husband realises his individual developmental 

plans.  
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(4) The research revealed a shortage of communicated support among pairs rearing children with 

autism1. It relates especially to men; moreover, other research (Jensen, Rauer & Volling, 2013) has proven 

that communicating support by husband is of substantial importance to the quality of marital 

relationships. Besides communication, the sexual relationship is another source of strengthening marriage 

bonds because it allows to share love and sensual pleasure with the partner. It is worth emphasizing that – 

compared with men less satisfied in marriage – fathers of autistic children declaring higher satisfaction in 

marriage were more content with their sexual life. Time you can dedicate to your partner only is a very 

important factor that favours strengthening marital bonds basing on both communication and sexuality. It 

is often impossible without the help of people around you who take over care of the child. That’s why 

circle of people you live among enables you not only to maintain social relationships with persons from 

outside your family but can also help you to develop your marital relationships (Abelson, 1999).  

(5) Obtained results indicate that there is a connection between religiousness2 of parents of 

children diagnosed with autism and quality of marriage. Religiousness can be an important resource to be 

used by parents (Coulthard & Fitzgerald, 1999). It has been proved that use of positive religious strategies 

is linked with a lower number of depression indicators and lower stress mothers of autistic children are 

exposed to (Ekas, Whitman & Shivers, 2009). It is also a source of hope and sense (Tarakeshwar & 

Pargament, 2001). Furthermore, one may assume that a sense of stability based on perceiving marriage as 

an inextricable relationship (which is a religious rule) is an additional incentive motivating the spouses to 

cooperate and work together so as to look actively for solutions in difficult situations. Taking these 

determinants into account, it can be recommended that special pastoral care should be provided for the 

autistic children’s parents who consider themselves to be people believing in God.  

(6) The most important personality traits characterising couples rearing children with autism and 

declaring higher marital satisfaction were: spending time together; constructive, supporting and 

distinguished by involvement communication; shared vision of and expectations related to marriage; 

happy sexual life and maintaining own sexual attraction in the spouse’s eyes; equal rights and doing the 

housework together (flexible structure of the family) and finally personal religious relationship. 

Occupational and financial situation of the surveyed couples was similar; their appraisals of educational 

and therapeutic support they had received were similar, too. One can reach a conclusion that besides 

religiousness (that can be the case but does not have to) issues related directly to the spouses’ relationship 

are of fundamental importance to quality of marriage of parents bringing up a child with autism (or – as it 

can be assumed – with other disorders or chronic diseases) and these issues can interest a psychologist or 

a therapist supporting families with autism. So, it is worth perceiving them in the context of circular family 

relations – working in favour of any of the said aspects (e.g. communication in marriage) will enhance the 

other ones (e.g. sexuality, shared vision of marriage, etc.) improving gradually the marriage quality. 

 

                                                 
1 Detailed analyses concerning communication between surveyed parents of autistic children will be presented in a 
separate paper. 
2 More detailed analyses concerning religiousness of parents of autistic children will be published in a separate paper. 
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Style radzenia sobie ze stresem u osób  

z chorobami dermatologicznymi  

 

 

Wprowadzenie 

 

Niewątpliwie, najcenniejszą wartością dla każdego człowieka jest zdrowie. Człowiek zdrowy 

pomimo różnych trudności potrafi cieszyć się życiem i dobrze funkcjonuje. Ale kiedy stan jego zdrowia 

ulega poważnemu pogorszeniu, kiedy pojawia się jakaś choroba, jego funkcjonowanie osobiste, 

intelektualno-psychiczne i społeczne ulega poważnemu zakłóceniu. Często tacy ludzie izolują się od 

otoczenia walcząc ze sobą samym i z otoczeniem. 

Każda choroba przewlekła a w tym także choroba skóry w znacznym stopniu wpływa na 

codzienne funkcjonowanie człowieka. Objawy towarzyszące schorzeniom skóry są źródłem negatywnych 

reakcji społeczeństwa. Chorzy na choroby skóry często narażeni są na złośliwe uwagi ze strony otoczenia. 

W takim przypadku choroba skóry staje się źródłem nieustannego stresu. Stres ten może być 

spowodowany albo przebiegiem samej choroby, albo różnymi sytuacjami społecznymi. Pojawiające się na 

skórze zmiany często są przyczyną negatywnej oceny własnego obrazu siebie i mniejszej atrakcyjności. 

Taka sytuacja może i często wpływać na jakość życia chorego.  

Mając na uwadze stres, jaki pojawia się u osób chorych na choroby skórne, jak i negatywną ocenę 

jakości swego życia, pragniemy w tym artykule odpowiedzieć na pytanie, czy osoby chore na choroby 

dermatologiczne różnią się od osób zdrowych pod względem stylów radzenia sobie ze stresem.  

W tym celu zostało przebadanych 50 chorych na choroby dermatologiczne oraz 50 osób 

zdrowych. Badania miały charakter indywidualny. 

Do zbadania stylów radzenia sobie ze stresem wykorzystano Kwestionariusz Radzenia Sobie  

w Sytuacjach Stresowych CISS N. S. Endlera i J.D.A. Parkera w polskiej adaptacji Piotra Szczepaniaka, 

Jana Strelaua i Kazimierza Wrześniewskiego (Strelau, Jaworowska, Wrześniewski, Szczepaniak, 2005).   

 

1. Charakterystyka chorób skórnych 

 

Każda choroba w większym lub mniejszym stopniu zaburza funkcjonowanie człowieka. Dzieje się 

tak szczególnie gdy mamy do czynienia z chorobą przewlekłą. Objawy towarzyszące chorobom 
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przewlekłym w sposób istotny wpływają na psychikę osoby i stają się przyczyną wielu problemów 

psychologicznych. Choroby skóry o charakterze przewlekłym – takie jak np. łuszczyca czy atopowe 

zapalenie skóry, wpływają istotnie na funkcjonowanie i jakość życia osoby chorej. Przewlekła choroba 

skóry jest niewątpliwie dla chorego sytuacją trudną. W takiej sytuacji zostają uruchomione mechanizmy 

radzenia sobie ze stresem. Jednak istotną rolę w takich sytuacjach odgrywają cechy osobowości chorego, 

takie jak np. procesy obronne, temperament, odporność emocjonalna czy poziom tolerancji (por. Kmieć, 

Broniarczyk-Dyła, 2009, s. 238.) W radzeniu sobie z chorobą przewleką wielkie znaczenie ma również 

budowa, wiek i funkcjonowanie organizmu. Choroby skóry, których objawy manifestują się w sposób 

widoczny mają istotny wpływ na komfort życia chorej osoby.  

 

1.1.  Łuszczyca 

 

Jedną z najczęściej występujących chorób skóry jest łuszczyca. Szacuje się, że dotyka 2% polskiej 

populacji. Częstość jej występowania jest mniej więcej taka sama u kobiet jak i u mężczyzn. Łuszczyca 

należy do chorób przewlekłych, której przebieg ma charakter nawrotowy. Obraz morfologiczny łuszczycy 

i nasilenie towarzyszących jej zmian mogą być bardzo różne, począwszy od pojedynczych ognisk aż do 

obejmujących całą powierzchnię skóry (Jabłońska, Chorzelski, 2002, s. 206). Przyczyna łuszczycy nadal do 

końca nie zostaje wyjaśniona. Istota tego schorzenia tkwi w nadmiernej liczbie podziału komórek 

naskórka do której dochodzi w jego warstwie podstawowej a także charakterystyczny dla tego procesu 

zbyt szybki i nieprawidłowy cykl dojrzewania keratynocytów.   

U osób mających predyspozycje genetyczne do zachorowania na łuszczycę zarówno 

zapoczątkowanie procesu chorobowego jak i kolejne jej nawroty następują w wyniku pojawienia się 

czynnika endogennego bądź egzogennego mającego charakter czynnika spustowego zapoczątkowującego 

chorobę lub powodującego jej nawrót. Wśród czynników wewnątrzpochodnych najczęściej wymienia się 

niektóre infekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, zaburzenia hormonalne, wahania poziomu 

hormonów a także przyjmowania niektórych leków. Natomiast do czynników zewnętrznych zalicza się 

różnego rodzaju czynniki fizyczne, chemiczne a także choroby skóry o charakterze zapalnym. 

Niektórzy autorzy podkreślają znaczenie czynnika psychologicznego np. stres, napięcie 

psychiczne, konflikty emocjonalne, czy specyficzne cechy osobowości, które mogą mieć wpływ na 

powstanie łuszczycy jak i jej przebieg.  

Wyróżnia się cztery typy łuszczycy: 

1. Łuszczyca zwykła – pierwotny wykwit stanowi drobna gródka, która rozszerzając się 

obwodowo tworzy blaszkę łuszczycową. Występuje najczęściej na skórze głowy owłosionej, kolanach, 

łokciach, okolicy krzyżowej oraz na wyprostowanych powierzchniach kończyn. W przypadku zajęcia 

ponad 90% skóry całej powierzchni ciała człowieka dochodzi do tzw. erytrodermii. 

2. Łuszczyca krostkowa – może występować jako osobna postać łuszczycy, towarzyszyć 

zmianom typowym dla łuszczycy zwykłej lub rozwinąć się w wyniku silnego stanu zapalnego w przebiegu 
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łuszczycy zwykłej. Ten typ częściej występuje u kobiet i pojawia się w późniejszym wieku. Najczęstsza 

lokalizacja zmian skórnych to ręce i stopy.  

3. Łuszczyca stawowa – występuje u 5-30% chorych ze zmianami na skórze. Dolegliwości 

ze strony stawów mogą wyprzedzić zmiany skórne, co ma miejsce u 10-15% pacjentów. Zapaleniu stawów 

nie muszą towarzyszyć zmiany na skórze i odwrotnie. Odmiana stawowa łuszczycy może prowadzić nawet 

do inwalidztwa. 

4. Erytrodermia łuszczycowa – ma miejsce w przypadku zajęcia przez zmiany ponad 90% 

skóry całej powierzchni ciała (Łuczkowska, Żaba, 2011, s. 168). 

 

W przebiegu każdej z wymienionych odmian łuszczycy zmianom skórnym mogą towarzyszyć 

zmiany w obrębie paznokci, ale mogą one stanowić również jedyny objaw choroby. Łuszczyca paznokci 

występuje u około 1/3 osób chorych na łuszczycę. Paznokcie zmienione chorobą posiadają naparstkowe 

wgłębienia, bruzdy, podpaznokciowe rogowacenie, zgrubienie i zmatowienie płytki paznokciowej oraz 

kruchość i żółte zabarwienia (Jabłońska, Chorzelski, 2002, s. 210).   

       

1.2.  Atopowe zapalenie skóry  

         

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, wrodzoną i nawrotową chorobą skóry. Towarzyszą jej 

charakterystyczne zmiany skórne oraz uporczywy świąd. Istotą tej choroby jest nieprawidłowa reakcja 

immunologiczna w odpowiedzi na różne bodźce występujące w środowisku. Jest to choroba o podłożu 

dziedzicznym, która daje o sobie znać już w dzieciństwie. Częstość występowania atopowego zapalenia 

skóry wśród osób dorosłych zamieszkujących miasta szacuje się na około 1,5% (Bartoszek, 2010, s. 68).  

Dużą rolę w powstawaniu atopowego zapalenia skóry odgrywają predyspozycje genetyczne oraz 

czynniki środowiskowe. Poza uwarunkowaną genetycznie zaburzoną reakcją immunologiczną duże 

znaczenie w powstawaniu tej choroby odgrywają specyficzne cechy skóry takie jak: tendencja do 

rogowacenia mieszkowego oraz suchość, tendencja do skurczu drobnych naczyń objawiająca się w formie 

linijnego zbladnięcia miejsca potarcia, a także obniżenie progu odczuwanego świądu i zbyt duża 

wrażliwość skóry na działanie różnych nie swoistych bodźców. Częstymi czynnikami wywołującymi 

również to schorzenie są alergeny wziewne a wśród nich kurz, roztocza i pyłki, pokarmy a także niektóre 

drożdżaki i bakterie. Z kolei wełna i detergenty to czynniki najczęściej powodujące podrażnienia u osób 

chorych (Jabłońska, Chorzelski, 2002, s. 181).  

Wyróżnia się dwie fazy atopowego zapalenia skóry: 

- typ wypryskowaty, dotyczący niemowląt oraz małych dzieci. Zmiany zlokalizowane są na 

twarzy i dalszych częściach schorzeń. W ciężkich przypadkach możliwe jest zajęcie przez stany zapalne 

całej skóry ciała powodujące erytrodermię.  

- typ liszajowaty, inaczej ogniskowy bądź też uogólniony, występuje u dzieci, młodzieży  

i osób dorosłych. Pojawia się na ograniczonych powierzchniach skóry a zmiany zlokalizowane są w 
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dołkach łokciowych i podkolanowych. Może powodować zajęcie większej powierzchni skóry 

doprowadzając do erytrodermi (Silny, Czarnecka-Operacz, Gliński, Samochocki, Jenerowicz, 2010, s. 372).  

 

2.  Psychologiczne aspekty chorób skóry 

 

Choroby skóry, często ze względu na nieuleczalny i przewlekły charakter stanowią poważny 

problem zarówno natury medycznej jak i psychologicznej. Pomiędzy chorobami skóry a czynnikami 

psychicznymi istnieją wzajemne powiązania. Czynniki psychologiczne np. silny stres mogą stanowić jedną 

z przyczyn tworzenia się i nasilania zmian skórnych towarzyszących chorobie dermatologicznej. Choroby 

skóry mogą zakłócać funkcjonowanie psychologiczne osoby powodując obniżenie u niej poczucie własnej 

wartości (Kieć-Świerczyńska, Dudek i inni, 2006 s. 553).  

Choroby dermatologiczne w większości przypadków nie stanowią bezpośredniego zagrożenia 

życia człowieka. Jednak często powodują zmianę wyglądu osoby chorej a tym samym wpływają na 

postrzeganie własnej osoby oraz jej odbiór przez otoczenie. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym stają się 

często przyczyną lęku innych osób przed kontaktami z chorym. Sama osoba chora może unikać kontaktu 

z innymi ludźmi z obawy przed ich negatywnymi reakcjami, co może wpływać na jej stan psychiczny 

(Pietrzak, Jankowski, Lechowska-Mazur, Krasowska, 2006, s. 15-16).  

Większość chorób skóry manifestuje swoje objawy w sposób widoczny dla otoczenia, co może 

być przyczyną zmiany dotychczasowego komfortu życia chorego. Choroby dermatologiczne w 

konsekwencji mogą w pewnym stopniu upośledzać jakość życia, zakłócając pełnienie różnych ról 

społecznych (Korabel, Dudek, i inni, 2008, s. 248). Pojawiające się na skórze kolejne zmiany wywołują  

u chorej osoby różnorodne reakcje psychologiczne, a przede wszystkim jak już wyżej wspomnieliśmy lęk, 

złość i zawstydzenie. Chory postrzega siebie jako osobę mniej atrakcyjną, co znajduje odbicie w jego 

samoocenie. Odbierane ze strony otoczenia negatywne reakcje nieakceptacji, odrazy czy dystansu są 

przyczyną zmiany stosunku do otoczenia i powodują wycofanie się z dotychczasowej aktywności zarówno 

społecznej jak i zawodowej. W wielu przypadkach choroba wymusza zmianę dotychczasowych 

zainteresowań, postaw czy celów życiowych. Niejednokrotnie utrudnia a nawet uniemożliwia 

wykonywanie pracy zawodowej (por. Majkowicz, Bartosińska, 2011, s. 24). 

Zarówno łuszczyca jak i atopowe zapalenie skory zaliczane są do chorób dermatologicznych,  

w których istnieją zaburzenia psychofizjologiczne. Często obserwuje się zależność między pojawieniem się 

lub stopniem nasilenia zmian na skórze a stanem psychicznym osoby chorej. Przeżywany stres  

i wewnętrzne napięcia a także przeżywane konflikty prowadzą do niesprzyjających zmian aż do zmian 

patologicznych skóry (Pietrzak, Janowski, i inni, 2006, s. 14).  

Chorzy na łuszczycę często ukrywają swoją chorobę przed otoczeniem, która uniemożliwia 

realizację ważnych potrzeb życiowych (Pietrzak i inni, 2006, s. 15-16). Z tej racji choroby dermatologiczne 

wyciskają swoje piętno na jakości życia osoby chorej. Są to sytuacje bardzo trudne i wiążą się prawie 

zawsze z frustracją, co jest źródłem wielkiego stresu. Łuszczyca i atopowe zapalenie skóry zalicza się do 

chorób dermatologicznych, w których istnieją zaburzenia psychofizjologiczne. Istnieje, zatem zależność 
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pomiędzy pojawianiem się zmian na skórze a stanem psychicznym osoby chorej. Doświadczany stres oraz 

wewnętrzne napięcia prowadzą do zmian fizjologicznych organizmu do których zalicza się zmiany 

patologiczne skóry (Pietrzak i inni, 2006, s. 14). Te zmiany skóry informują o stanie zdrowia człowieka co 

z kolei może wyrażać jego stany emocjonalne i kształtować samoocenę oraz spostrzeganie przez 

otoczenie. Dlatego leczenie chorób skóry powinno koncentrować się nie tylko na aspektach somatycznych 

ale także psychologicznych (Bogacewicz i inni, 2008, s. 223).  

Problematyką zależności pomiędzy chorobami skóry a czynnikami psychicznymi zajmowali się 

m.in. następujący autorzy: Kieć-Świerczyńska (2006, 2008), B. Dudek (2006), Kręcisz (2006, 2008), 

Świerczyńska-Machura (2006, 2008), W. Dudek (2006-2008), Granczarek (2006), Turczyn (2006). Badania 

dotyczące jakości życia osób chorych na łuszczycę prowadzili także: Kowalewska (2010), Krajewska-

Kułak (2010), Wrońska (2010), Niczyporuk (2010), Sobolewski  (2010, s. 106-113) a także: Hrehorów, 

Reich i Szepietowski (2007, s. 19-21). Badania prowadzili również: Jankowiak, Bartoszewicz, Borzęcki 

(2003, s. 21-27). 

Badania nad zależnością chorych na atopowe zapalenie skóry a jakością życia prowadzili także 

m.in. Teresiak, Czarnecka-Operacz, Janerowicz (2006, s. 250-257).  

Basińska, Kasprzak (2012, 692-697) przeprowadziły badania, których celem była analiza związku 

pomiędzy strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby chorych na łuszczycę.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że problematyka chorób skóry jest wciąż aktualnym zagadnieniem, 

którym zajmują się nie tylko lekarze, ale także i psychologowie.  

 

3. Charakterystyka stresu 

 

3.1.  Koncepcja stresu 

 

Stres jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego. Towarzyszy człowiekowi w różnych sferach 

życia. Dlatego skłania psychologów do zajmowania się tym zagadnieniem, który ma ogromny wpływ na 

funkcjonowanie człowieka. Za pionierów problematyki stresu uznaje się Claude Bernarda oraz Waltera 

Cannona, twórcę teorii homeostazy (Łosiak, 2007, s. 8; Terelak, 2008 s. 22-25).  

Poglądy ww. badaczy wywarły duży wpływ na fizjologa Hansa Selyego, który wniósł wielki wkład 

do problematyki stresu. Selye podkreślał biologiczny charakter stresu rozumiejąc go jako reakcje 

organizmu na wymagania jakie spotyka. Stres rozumiał jako zespół niespecyficznych zmian zachodzących 

w organizmie (Selye, 1960, s. 17-19). Selye wyróżnił: 

 Lokalny Zespół Adaptacyjny (LAS – Local Adaptation Syndrome) do którego zalicza zmiany 

specyficzne zachodzące w miejscu zadziałania stresora; 

 Ogólny Zespół Adaptacyjny (GAS – General Adaptation Syndrome) do którego należą zmiany 

uogólnione, niespecyficzne, niezależne bezpośrednio od charakteru działającego bodźca. Zespół 

tych zmian stanowi istotę stresu opisywanego przez Selyego.  
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Obejmuje on trzy stadia:  

 Stadium reakcji alarmowej w którym następuje mobilizacja sił obronnych organizmu do 

zwalczenia czynnika szkodliwego. Wyróżnia się tutaj fazę szoku podczas której obserwuje się 

wpływ czynnika działającego na organizm, pojawienie się sygnałów pobudzenia w celu 

obrony albo wskaźników uszkodzenia organizmu. Druga faza tego stadium to faza 

przeciwdziałania szokowi, do której zalicza się reakcje obronne i współwystępujące wraz z 

nimi zmiany w funkcjach fizjologicznych organizmu. W przypadku bardzo silnego stresora 

odporność organizmu może obniżyć się do zera i spowodować jego śmierć.  

 Stadium odporności to faza w której organizm znajduje się w stanie adaptacji do działającego 

stresora. Organizm osiąga poziom odporności powyżej normy. 

 Stadium wyczerpania następuje w wyniku zbyt silnego bądź długotrwałego działania 

szkodliwego bodźca, na skutek czego dochodzi do utraty zdolności obronnych. Mogą tu 

wystąpić reakcje patologiczne, prowadzące do śmierci w przypadku dalszego działania 

stresora (tamże, s. 38-41; Oniszczenko, 1998, s. 13; Terelak, 2008, s. 27-28).  

 

Selye dostrzegając wszechobecność stresu w swoich późniejszych pracach zmodyfikował jego 

definicję. Stres wg niego jest niespecyficzną reakcją organizmu na wymagania stawiane z zewnątrz (Selye, 

1977, s. 25-27). Uważa również, że nie zawsze działanie stresora na organizm musi powodować negatywne 

skutki. Pewien poziom stresu może działać korzystnie na organizm, może powodować motywacje 

człowieka do działania i zdobywania zamierzonych celów (tamże, s. 29-30).  

 

3.2. Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem  

 

Problematyka stresu dotyczy adaptacji człowieka do stresu za pomocą dwóch pojęć: odporność 

na stres (resistance to stress) oraz radzenie sobie ze stresem (coping stress). Pojęcie odporność na stres 

zostało zaczerpnięte z biologii i jest pojęciem analogicznym do odporności immunologicznej 

funkcjonującej w naukach biologicznych. W związku z tym możemy wyróżnić odporność na stres 

naturalną (gatunkową lub osobniczą) będącą genetycznie uwarunkowaną zdolnością organizmu do 

radzenia sobie ze stresem oraz odporność nabytą rozumianą jako umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

rozumianą jako odporność nabyta czynna. Oba te rodzaje odporności wzajemnie się uzupełniają (Terelak, 

2008, s. 289-294).  

Termin radzenie sobie ze stresem został wprowadzony do literatury w latach 60-tych 

dwudziestego wieku. Najbardziej znaną definicję radzenia sobie ze stresem sformułowali Lazarus  

i Folkman. Pod pojęciem tym kryje się szereg wysiłków podejmowanych na skutek określonej oceny danej 

sytuacji. Radzenie sobie ze stresem jest rozumiane jako celowa forma aktywności organizmu. Lazarus  

i Folkman wyróżnili dwie funkcje radzenia sobie ze stresem, zorientowaną na problem i skoncentrowaną 

na emocjach. Mogą one przyjmować różną formę, ale zawsze dążą do zmiany sytuacji, usunięcia 
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przeszkody, wyeliminowania przyczyny lub do poprawy samopoczucia i uwolnienia się od negatywnych 

emocji wywołanych przez stres. Stosowanie różnych form radzenia sobie ze stresem zależy od tego czego 

dotyczy dana sytuacja oraz od jej oceny poznawczej (za: Łosiak, 2008, s. 87-91).  

Radzenie sobie ze stresem może być ujmowane w kategorii procesu, strategii lub stylu. Pod 

pojęciem radzenia sobie w kategorii procesu rozumie się ciągłą ocenę poznawczą sytuacji oraz 

posiadanych przez jednostkę możliwości. Ujęcie radzenia sobie w kategoriach strategii oznacza stosownie 

do obiektywnych cech sytuacji oraz własnych możliwości sposoby radzenia sobie ze stresem. Natomiast 

radzenie sobie w kategorii stylu to utrwalona dyspozycja jednostki związana z jej osobowością (Terelak, 

2008, s. 347).  

Poszukiwanie indywidualnych uwarunkowań zachowania w sytuacji stresowej doprowadziło do 

sformułowania pojęcia stylu radzenia sobie ze stresem. Wśród różnych koncepcji stylów radzenia sobie ze 

stresem należy wspomnieć o dwóch poznawczo-behawioralnych stylach wyróżnionych przez Suzanne 

Miller. Zalicza się do nich styl konfrontacyjny i unikowy. Pierwszy polega na dążeniu przez jednostkę do 

konfrontacji z sytuacją będącą źródłem stresu. Drugi styl unikowy skupia się na odwracaniu uwagi od 

stresora i reakcji człowieka. Dochodzi do pomijania, odrzucania, wypierania, zaprzeczania informacjom 

dotyczących stresowego wydarzenia oraz chronienia przed nimi poprzez angażowanie się w inne formy 

aktywności nie będące źródłem stresu (za: Heszen, Sęk, 2008, s. 715-716).  

Norman S. Endler i James D.A. Parker proponują wprowadzenie trzeciego stylu 

skoncentrowanego na unikaniu. Wyróżniają zatem:  

 Styl skoncentrowany na zadaniu charakteryzujący osoby, które w trudnej sytuacji podejmują 

wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu na skutek przekształcenia poznawczego lub zmianę 

sytuacji powodującej stres.  

 Styl skoncentrowany na emocjach polegający na koncentracji na własnej osobie i reakcjach 

emocjonalnych związanych z trudną sytuacją.  

 Styl skoncentrowany na unikaniu, oznacza osobę, która w sytuacji stresowej nie myśli o problemie 

i nie skupia na nim swojej uwagi. Może on przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności 

zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich (Endler, Parker, 1990, s. 845; Terelak, 2008, 

s. 307). 

 

Podsumowując można stwierdzić, że na stosowanie przez człowieka stylów radzenia sobie ze 

stresem mają wpływ strategie jakie on posiada. Im więcej strategii różnego typu posiada jednostka tym 

elastyczniej i skuteczniej będzie stosowała style radzenia sobie ze stresem.  

 

3.3. Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem (CISS) 

 

Kwestionariusz CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących zachowań w sytuacjach stresowych. 

Osoba badana ustosunkowuje się do każdego stwierdzenia na pięciostopniowej skali określając 

częstotliwość z jaką podejmuje daną aktywność w sytuacjach trudnych. Wyniki przedstawiane są w trzech 
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skalach wyznaczających różne style radzenia sobie ze stresem (Strelau, Jaworowska, Wrześniewski, 

Szczepaniak, 2005, s. 16).  

Skala pierwsza – styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) wyznacza styl radzenia sobie ze stresem 

polegający na podejmowaniu zadań. Charakteryzuje on osoby, które trudną sytuację rozwiązują poprzez 

podejmowanie zadań lub planowanie rozwiązania tej trudności. Skala druga – styl skoncentrowany na 

emocjach (SSE) opisuje osoby, które w sytuacji stresowej koncentrują się na przeżywaniu emocji w danym 

momencie. W ten sposób osoby dążą do zmniejszenia napięcia emocjonalnego. Skala trzecia – styl 

skoncentrowany na unikaniu (SSU) charakteryzuje osoby, które w sytuacji trudnej starają się odwrócić 

swoje myśli i przeżycia od źródła stresu. Ten styl może przyjmować dwie formy: angażowanie się w 

czynności zastępcze (ACZ) lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT) (tamże, 2005, s. 17). 

Kwestionariusz ten pozwala na oznaczenie stylu jakim badana osoba posługuje się w sytuacji trudnej 

(tamże, s. 18-19).   

 

3.4.  Grupa badawcza 

 

Grupę badawczą stanowiło 50 osób z chorobami dermatologicznymi z tego 40 osób chorych na 

łuszczycę oraz 10 osób chorych na atopowe zapalenie skóry. Grupa kontrolna wynosiła 50 osób 

zdrowych. Wiek badanych mieścił się między 25 a 29 rokiem życia. Najwięcej badanych posiadało 

wykształcenie średnie a kilka osób (5) zawodowe. Udział w badaniu miał charakter dobrowolny  

i anonimowy a badania były przeprowadzone w sposób indywidualny.  

 

4. Analiza psychologiczna wyników badań 

 

Celem naszych badań i analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy osoby chore na choroby 

skóry różnią się pod względem stylów radzenia sobie ze stresem od osób zdrowych.  W tym celu 

dokonano porównania stylów radzenia sobie ze stresem tych dwóch grup. Na podstawie otrzymanych 

wyników starano się udzielić odpowiedź czy istnieją różnice między osobami z chorobami skóry i 

zdrowymi w stylach radzenia sobie ze stresem. W obliczeniach zastosowano test ANOVA i U-Manna-

Whitneya. Wyniki badań przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1a. Porównanie stylów radzenia sobie ze stresem osób chorych dermatologicznie i osób zdrowych 

 
Zmienna Choroba skóry Brak choroby skóry Porównanie chorych 

ze zdrowymi 
Porównanie AZS z 
łuszczycą 

Styl skoncentrowany 
na zadaniu (SSZ) 

M=53,88; 
SD=8,11 

M=56,36; 
SD=8,11  

F(1; 98)=2,34; 
p=0,129 

Z= -0,36; 
p=0,716 
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Tabela 1b. Porównanie stylów radzenia sobie ze stresem osób chorych dermatologicznie i osób zdrowych 
Zmienna Choroba skóry Brak choroby skóry Porównanie chorych 

ze zdrowymi 
Porównanie AZS z 
łuszczycą 

Styl skoncentrowany 
na emocjach (SSE) 

M=50,88; 
SD=9,20 

M=45,28; 
SD=9,59 

F(1; 98)=8,88; 
p=0,004 

Z= -1,23; 
p=0,219 
 

Styl skoncentrowany 
na unikaniu (SSU) 

M=43,94; 
SD=7,99 

M=43,22; 
SD=9,63 

F(1; 94,7)=0,17; 
p=0,685 
Z= -0,17; 
p=0,863 

Z= -0,22 
p=0,827 

Angażowanie się w 
czynności zastępcze 
(ACZ) 

M=20,84 
SD=5,22 

M=19,84; 
SD=5,44 

F(1; 98)=0,88; 
p=0,350 

Z= -0,22 
p=0,827 

Poszukiwanie 
kontaktów 
towarzyskich (PKT) 

M=15,08 
SD=4,04 

M=15,76; 
SD=4,43 

F(1; 98)=0,64; 
p=0,424 

Z= -0,91; 
p=0,361 

 

Analizując otrzymane wyniki na poziomie ufności 0,95 można powiedzieć, że osoby z chorobami 

dermatologicznymi różnią się od osób zdrowych poziomem Stylu skoncentrowanego na emocjach 

(F(1;98) = 8,88; p = 0,004; eta2  = 0,083), natomiast nie różnią się w zakresie Stylu skoncentrowanego na 

zadaniu (F(1; 98) = 2,34; p = 0,129) ani Stylu skoncentrowanego na unikaniu (F(1; 94,7) = 0,17; p = 0,685; 

Z = -0,17; p = 0,63) i jego podskal (ACZ: F(1; 98) = 0,88; p = 0,350; PKT: F(1; 98) = 0,64; p = 0,424). 

Choroba skóry tłumaczy 8,3% zróżnicowania Stylu skoncentrowanego na emocjach. Rodzaj choroby 

skóry z prawdopodobieństwem 0,95 nie ma znaczenia dla stylu radzenia sobie ze stresem.  

 

Wykres 1.  Średnie wyniki w poszczególnych skalach Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych CISS u osób z chorobami dermatologicznymi i u osób zdrowych 
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Średni wynik SSE jest wyższy w grupie osób chorych (M = 50,88; SD = 9,20) niż w grupie 

kontrolnej (M = 45,28; SD = 9,59). Chorzy uzyskali również wyższy średni wynik SSU (M = 43,94; SD = 

7,99) niż osoby zdrowe (M = 43,22; SD = 9,63), wyższy średni wynik ACZ (M = 20,84; SD = 5,22) w 

porównaniu do zdrowych (M = 19,84; SD = 5,44), a także niższy wynik średni SSZ (M = 53,88; SD = 

8,11) niż w grupie kontrolnej (M = 56,36; SD = 8,11) oraz niższy średni wynik PKT (M = 15,08; SD = 

4,04) w porównaniu do osób zdrowych (M = 15,76; SD = 4,43). Różnice istotne statystycznie pomiędzy 

osobami z chorobą skóry i zdrowymi otrzymano jedynie dla Stylu skoncentrowanego na emocjach (F(1; 

98) = 8,88; p = 0,004), zaś w pozostałych przypadkach różnic takich nie stwierdzono (SSZ: F(1; 98) = 

2,34; p = 0,129; SSU: F(1; 94,7) = 0,17; p = 0,685; Z = -0,17; p = 0,863; ACZ: F(1; 98) = 0,88; p = 0,350; 

PKT: F(1; 98) = 0,64; p = 0,424). Otrzymane wyniki pokazują, że w zakresie Stylu skoncentrowanego na 

zadaniu, najwyższy średni wynik uzyskały osoby zdrowe zaś najniższe osoby chore na łuszczycę. 

Natomiast w przypadku stylu skoncentrowanego na emocjach najwyższy średni wynik uzyskały osoby 

chore na łuszczycę. Najniższy zaś otrzymały osoby z atopowym zapaleniem skóry. Gdy idzie o Styl 

skoncentrowany na unikaniu, to najwyższy wynik średni osiągnęły osoby z atopowym zapaleniem skóry, 

zaś najniższy osoby zdrowe. Świadczy to o tym, że rodzaj choroby skóry w tym przypadku nie ma 

znaczenia dla stylu radzenia sobie ze stresem.  

 

Podsumowanie 

 

Celem niniejszego opracowania było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy osoby, które chorują 

na choroby skórne, różnią się od osób zdrowych pod względem stylów radzenia sobie ze stresem. Na 

podstawie otrzymanych wyników badań możemy stwierdzić, że obie grupy badawcze różnią się istotnie 

jedynie Stylem skoncentrowanym na emocjach. Oznacza to, że w sytuacjach stresowych wykazują 

tendencję do koncentracji na własnych  przeżyciach emocjonalnych np. na złości czy poczuciu winy. 

Osoby koncentrujące się na tym stylu radzenia sobie ze stresem mają tendencje do myślenia życzeniowego 

i do fantazjowania. Działania takie mają na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego  

z sytuacją stresową. Czasami jednak, mogą powiększać poczucie stresu i powodować wzrost napięcia lub 

przygnębienie (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski, 1996, s. 192-193). Natomiast wyniki badań nie 

wykazały istotnych różnic w innych stylach radzenia sobie ze sterem.  
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Aborcja w opinii osób mieszkających w powiecie niżańskim  

na podstawie badań  

 

 

Wstęp 

 

W czasach, kiedy coraz więcej małżeństw boryka się z problemem niepłodności, jednocześnie 

wzrasta liczba kobiet decydujących się na przerwanie ciąży. Nowy człowiek raz jest chciany i oczekiwany,  

a innym razem zostaje odrzucony oraz skazany na śmierć.  

Aborcja według ogólnej definicji jest to przerwanie ciąży (Dunaj, 2003, s. 1), a idąc w kierunku 

bardziej szczegółowego określenia jest to sztuczne przerwanie ciąży za pomocą środków mechanicznych 

lub/ i chemicznych wykonane przez osoby nie posiadające takich uprawnień oraz w opozycji do aktualnie 

funkcjonujących przepisów prawnych (Krajewski, 2004, s. 73). Święty Jan Paweł II określił przerwanie 

ciąży jako „świadome oraz bezpośrednie zabójstwo istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, 

obejmującym okres między poczęciem a narodzinami” (Pietrzykowski, 2007, s. 51). Podejmowane 

zagadnienie jest tematem wielopłaszczyznowym. Nie sposób ograniczyć się tylko do jednej perspektywy, 

gdyż aborcja dotyka sensu istnienia człowieka oraz jego podstawowych praw dlatego rozpatrywana jest z 

perspektywy religijnej, filozoficznej, społecznej, czy polityczno-ideologicznej.  

Niniejsza dysertacja to jeden z głosów w dyskusji. Stanowi refleksję nad zjawiskiem aborcji 

opartym na wynikach badań własnych autora. Celem jest sprowokowanie Czytelnika do przemyśleń na 

jeden z trudnych i wciąż nierozstrzygniętych problemów dotyczących ludzkiego istnienia. Szacunek do 

pierwszego oraz podstawowego prawa wpisanego w naturę człowieka jakim jest prawo do życia to zadanie 

każdej osoby ludzkiej. Problem aborcji dotyczy każdego bez względu na poglądy religijne, czy polityczne. 

Jest istotnym dylematem moralnym oraz społecznym. Już Kodeks Hammurabiego zakładał sankcje na 

osobach, które dopuszczą się zabicia nienarodzonego dziecka (Ślipko, Starowieyski, Muszala, 2010, s. 9). 

Przysięga Hipokratesa także zawiera zapis chroniący życie człowieka w okresie prenatalnym w słowach 

„nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje nie podam lekarstwa śmiertelnego, ani też sam nie 

powezmę takiego zamiaru, jak również nie udzielę żadnej niewieście środka poronnego” (Brzeziński, 2002, 

s. 22-23).  
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1. Spór o aborcję 

 

W Polsce i w wielu innych krajach na świecie trwa spór dotyczący dopuszczalności bądź nie 

sztucznego przerwania ciąży. Wachlarz pobudek do dyskusji na temat aborcji jest szeroki. W polemikach 

przytaczane są względy eugeniczne, ekonomiczne, społeczne, czy wolność kobiet (Schooyans, 1991,  

s. 154). Przywoływane są doświadczenia krajów, które dopuściły przerwanie ciąży oraz tych, które uznały 

aborcje za zbrodnię i wprowadziły jej prawny zakaz. Spór toczy się wokół moralnej oceny dokonanego 

czynu oraz regulacji prawnych. Natomiast stanowisko prawne wynika z przyjętych przesłanek etycznych 

(Pietrzykowski, 2007, s. 41). Sporną kwestią jest określenie, czy zygota oraz zarodek, a później płód to już 

człowiek, czy tylko potencjalna istota ludzka.  

Obrońcy życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci wysuwają swoje racje, a naprzeciw nim 

stają zwolennicy przerwania ciąży. Jeśli chodzi o zdefiniowanie, czym jest aborcja to nie ma z tym 

większych problemów. Zasadniczo konflikt rozpoczyna się od uznania ciąży od początku jako płodu, czy 

nienarodzonego dziecka. Jeżeli nawet poddaje się w wątpliwość, czy embrion jest istotą ludzką to istniejącą 

w nim możliwość rozwoju człowieczeństwa należy szanować oraz strzec (Krajewski, 2004, s. 75). 

Przeciwnicy aborcji w swoich postulatach podkreślają, że w chwili poczęcia zaczyna się życie człowieka 

dlatego należy je otoczyć szacunkiem oraz ochroną. Przerwanie ciąży idąc dalej podjętym tokiem 

rozumowania stanowi zamach na życie ludzkie. Stanowi jego unicestwienie na najbardziej bezbronnym 

etapie trwania. W obliczu takich racji irracjonalne są argumenty odwołujące się do prawa wyboru kobiety, 

czy inne takie jak na przykład trudna sytuacja materialna, czy rodzinna. Życie stanowi wartość najwyższą,  

a więc prawo do życia dziecka nienarodzonego nie może zostać pominięte na dalszy plan wobec sytuacji 

życiowej jego matki (Pietrzykowski, 2007, s. 44-45). W tej sytuacji aborcja to działania mające na celu 

zakłócenie przebiegu ciąży doprowadzające do śmierci płodu, który stanowi jedną z form rozwoju 

człowieka w fazie prenatalnej (Chazan, Simona, 2009, s. 75).  

Zwolennicy sztucznego przerwania ciąży uważają, że ich oponenci domagający się sankcji 

prawnych za dokonanie aborcji narzucają swoje racje oparte na pobudkach religijnych innym obywatelom 

(Pietrzykowski, 2007, s. 90-92). Jest to bardzo krzywdzące przekonanie, gdyż szacunek dla każdego życia 

również nienarodzonych dzieci stanowi nakaz moralny stanowiący podstawę każdego społeczeństwa 

demokratycznego (Schooyans, 1991, s. 195). Odejście od dążeń do takich uregulowań prawnych 

oznaczałoby w ich przekonaniu stworzenie każdemu człowiekowi wolności wyboru zgodnego z własnym 

sumieniem. Przyjmując, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z osobą należy uznać, że wolność 

wyboru jednego człowieka narusza prawa kogoś innego (Pietrzykowski, 2007, s. 90-92). Wspomniana 

wolność kobiety jest zagwarantowana jej konstytucyjnie. Można w tej sytuacji podnosić kwestie 

dopuszczalności aborcji jednak, czy kobieta zachodząc w ciąże w pewien sposób nie ogranicza swojej 

wolności na rzecz obowiązków wobec poczętego życia? (Krajewski, 2004, s. 95-96). Przeciwnicy 

ostrzegają, że doprowadzenie do legalności w świetle prawa sztucznego usuwania ciąży spowoduje, że 
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człowiek rozstrzygając w swoim sumieniu wartość życia ludzkiego uzna, że jeśli nie jest kategorycznie 

chronione to nie stanowi niczym niepodważalnej wartości (Pietrzykowski, 2007, s. 104).  

W konflikcie podejmowanych racji podnoszone są także takie kwestie jak spór pomiędzy życiem 

matki i dziecka, czyli sytuacje, kiedy zagrożone jest życie kobiety, a ratunkiem jest unicestwienie 

nienarodzonego dziecka. Inną sytuacją, w której zwolennicy domagają się aborcji są ciężkie warunki 

materialne kobiety i rodziny. Oczywiście nie można lekceważyć trudności materialnych, ale warto 

podkreślać, że jest wiele innych rozwiązań niż przerwanie ciąży (Ślipko, Starowieyski, Muszala, 2010, s. 84-

86). Do takich zalicza się między innymi oddanie dziecka do adopcji, czy jeśli matka chce pozostać 

anonimowa zostawienie go w tak zwanym „oknie życia”. Znawcy tematu często zaznaczają, że kobieta 

otoczona wsparciem oraz troską ze strony innych ludzi nie będzie chciała zabić swojego dziecka. 

Reasumując warto podkreślić kwestie istotną, która jest często pomijana w debatach publicznych. 

Osnute milczeniem są skutki poaborcyjne dla kobiety. Powikłania te można podzielić na bezpośrednie jak 

krwotok, uszkodzenia macicy i inne oraz późniejsze problemy prokreacyjne, do których zalicza się 

niepłodność, poronienie, przedwczesny poród, czy urodzenie martwego dziecka. Konsekwencją aborcji 

jest unicestwienie istoty ludzkiej oraz zranienia na duszy i ciele kobiety (Krajewski, 2004, s. 74). Życie 

kobiety, która dokonała przerwania ciąży już na zawsze naznaczone jest cierpieniem z powodu poniesionej 

straty. Często ma ona kolejne dzieci jednak ból poaborcyjny wciąż wraca.  

 

2. Ochrona dziecka poczętego w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz prawa karnego 

 

Ustawodawstwa różnych krajów dzielą się na dopuszczające dokonanie aborcji oraz takie, gdzie 

aborcja jest całkowicie zakazana (Pietrzykowski, 2007, s. 25-27). Polskie prawo chroni życie poczęte  

w dwojaki sposób. Pierwszy typ jest to ochrona bezpośrednia, a drugi typ to ochrona pośrednia. Ochrona 

bezpośrednia życie w fazie prenatalnej uznaje za zasadniczy przedmiot ochrony. W tym rodzaju ochrony 

wyróżnia się ochronę bezpośrednią o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Pierwszy charakter 

uznaje płód za osobę, której dobra poddaje ochronie prawnej. Natomiast w charakterze przedmiotowym 

płód otoczony jest obroną jako cenna rzecz uznawana za nieosobowe dobro prawne. Drugi typ jakim jest 

ochrona pośrednia chroni płód przy okazji dóbr kobiety – matki (Krajewski, 2004, s. 76; Miranda, 1993,  

s. 122). Możliwość przerwania ciąży została ograniczona do sytuacji, kiedy stanowi ona zagrożenie dla 

życia lub zdrowia matki, czy śmierć dziecka została spowodowana działania ratującymi życie matki albo 

badania medyczne wykazują możliwość nieodwracalnych wad płodu oraz do poczęcia doszło na skutek 

gwałtu (Pietrzykowski, 2007, s. 30).  

Prawo polskie przewiduje przerwanie ciąży z trzech powodów – zdrowotnego, eugeniczno-

teratologicznego oraz kryminalnego. Pierwsza przesłanka ogranicza się do sytuacji, kiedy zagrożone jest 

życie lub zdrowie kobiety. Racja druga dotyczy okoliczności, w których badania prenatalne lub inne 

podstawy medyczne sygnalizują możliwość ciężkich oraz nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej 

choroby. Ostatni argument odnosi się do warunków w jakich doszło do poczęcia, czyli gwałtu (Krajewski, 

2004, s. 82; Filar, 2000, s. 190). Przesłanka dotycząca życia i zdrowia kobiety poddaje ocenie wartość życia 
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matki oraz jej dziecka. Trudno jest zdecydować, które życie stanowi większą ważność. Lekarz podejmując 

działania medyczne powinien starać się uratować życie zarówno matki jak i jej dziecka. Natomiast  

w sytuacji poważnych wad płodu należy zastanowić się, czy inni ludzie – lekarz, bądź rodzice mają prawo 

decydować o jego losie – życiu lub śmierci. Przesłanka kryminalna budzi duże kontrowersje. W literaturze 

przedmiotu spotyka się opinie, że dokonanie aborcji oznacza obciążenie największymi konsekwencjami 

gwałtu nienarodzone dziecko, a nie osobę dopuszczającą się przestępstwa. Ocena każdej z trzech 

przesłanek pod względem moralnym powoduje duże trudności.  Ważne jest indywidualne rozpatrzenie 

każdej okoliczności (Krajewski, 2004, s. 82-84). Podsumowując propozycje wielu autorów zmian w prawie 

dążą one do sformalizowania postulatów, w których kobieta – matka ma absolutną władzę nad dzieckiem, 

które nosi w swoim łonie. Taka kobieta nie tylko decyduje o swoim ciele, ale również o ciele małej istoty. 

Rola lekarza i państwa ma natomiast polegać na wspomaganiu jej w tym decydowaniu (Schooyans, 1991,  

s. 65-66). 

Kościół katolicki podkreśla w swoim nauczaniu, że przerwanie ciąży jest złem, gdyż poczęte 

dziecko to adresat Bożych obietnic. Bóg jest Stwórcą życia, które od poczęcia otacza troską (Krajewski, 

2004, s. 107). Święty Jan Paweł II głosił, że pierwszym oraz podstawowym prawem człowieka jest prawo 

do życia i chociaż istnieją także inne dobra to podstawowym jest to i dlatego należy go strzec w sposób 

szczególny. Społeczeństwo oraz władza publiczna nie mogą gwarantować prawa do życia jednym,  

a zawieszać go dla innych (Evangelium vitae, 1995). Święty Jan Paweł II odniósł się również do 

postulatów zwolenników aborcji uzasadniając, że „od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się 

życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie 

się nigdy człowiekiem, jeśli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę nowoczesna genetyka 

potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim 

będzie żywa istota – człowiekiem, tym konkretnym człowiekiem, którego cechy szczególne są w pełni 

określone” (Tamże). 

 

3. Opinie ankietowanych a aborcja 

 

Metodologiczne podstawy pracy to element umożliwiający podjęcie badań naukowych, które 

posłużą ukazaniu jak wybrana grupa osób mieszkających w powiecie niżańskim spostrzega zjawisko 

aborcji. Przerwanie ciąży to poważne zagrożenie dla kobiety i mężczyzny dlatego wymaga głębszego 

zainteresowania ze strony badaczy. Celem ogólnym badań jest zbadanie i poznanie opinii wybranej grupy 

ankietowanych mieszkających w powiecie niżańskim na temat zjawiska aborcji. Metoda badawcza to 

metoda sondażu diagnostycznego. Technika badawcza to ankieta. Narzędziem badawczym jest 

kwestionariusz ankiety. Na postawione w kwestionariuszu ankiety pytania odpowiedziało 30 osób. Autor 

wybrał próbę okolicznościową, którą tworzyły osoby łatwo dostępne. Wszystkim respondentom została 

zapewniona anonimowość. Rozkład płci ankietowanych wygląda następująco: 90,00 proc. to kobiety,  

a 10,00 proc. mężczyźni. Wiek badanych: 26,67 proc. – 27 lat, 10,00 proc. – 23 lat, 13,33 proc. – 27 lat, 

10,00 proc. – 28 lat, 6,67 proc. – 22 lat, 6,67 proc. – 30 lat, 3,33 proc. – 29 lat, 3,33 proc. 49 lat, 3,33 proc. 
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– 50 lat, 3,33 proc. – 32 lat, 3,33 proc. – 51 lat. Poniżej zostały przedstawione wyniki przeprowadzonego 

badania. 

1. Czy według Pana/Pani jest aborcja? 

60 proc. badanych stwierdziło, że jest to zabójstwo nienarodzonego dziecka. 13,33 proc. 

respondentów uznało, że jest to usunięcie, przerwanie ciąży. 6,66 proc. uważa, że jest to pozbawienie życia 

nienarodzonego dziecka (człowieka), 6,66 proc. twierdzi, że jest to pozbycie się niechcianej ciąży. 3,33 

uznaje, że jest to wejście w prawa Boga, którym człowiek nie jest, a 3,33 proc. za zło oraz tyle samo 

rozumie aborcje jako sztuczne pozbycie się dziecka z łona kobiety z pełną świadomością, że płód/ 

dziecko umrze.  

2. Czy popiera Pan/ Pani przerwanie ciąży? 

86,66 proc. badanych stwierdziło, że nie popiera aborcji. Niewielki odsetek: 6,66 proc. wskazał 

odpowiedź – tak, a 6,66 proc. nie miało zdania.  

3. Czy aborcja powinna zostać w Polsce zalegalizowana? 

83,33 proc. badanych odpowiedziało, że nie. 13,33 proc. uznało, że tak. Natomiast najmniej 

wskazań było dla opcji nie mam zdania.  

4. Czy przerwanie ciąży to złamanie podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia? 

86,66% badanych twierdzi, że tak, a 10,00 proc. uważa, że nie. 3,33 proc. nie ma zdania. 

5. Jakimi motywami najczęściej kieruje się kobieta decydująca się na przerwanie ciąży? 

56,67 proc. ankietowanych wskazało na przyczyny ekonomiczne. Dalej uplasowały się takie 

odpowiedzi jak: najbliżsi, którzy namawiają do zabiegu – 53,33 proc, opinia społeczna – 36,67 proc. oraz 

kariera zawodowa – 36,67 proc. Niewielki odsetek respondentów korzystając z opcji inne wskazał na takie 

kwestie jak: choroby dziecka/ matki – 10,00 proc., brak wsparcia ze strony ojca dziecka i innych osób – 

6,67 proc., lekceważący stosunek do płodu – 3,33 proc., nieodpowiedzialność i bezmyślność – 3,33 proc., 

niekorzystne uwarunkowania genetyczne – 3,33 proc. oraz egoizm – 3,33% i lęk przed posiadaniem 

dziecka – 3,33 proc.  

6. Czy zażywanie środków wczesnoporonnych (tzw. „tabletka po”) może być nazywana aborcją? 

Respondenci w większości przypadków udzielając odpowiedzi tak – 63,33 proc. badanych uznali, 

że tzw. „tabletka po” jest aborcją. Znacznie mniej osób – 30,00 proc. wskazało, że nie. Natomiast 6,67 

proc. ankietowanych zaznaczyło, że nie ma zdania w tej kwestii. 

7. Czy polepszenie polityki prorodzinnej przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby aborcji?  

Większość badanych uznała, że polepszenie polityki prorodzinnej przyczyniłoby się do 

zmniejszenia liczby dokonywanych aborcji. Taką opcję zaznaczyło 46,67 proc. ankietowanych. 16,67 proc. 

ankietowanych uznało, że polepszenie polityki prorodzinnej nie zmniejszy liczby aborcji. Natomiast 36,67 

proc. respondentów wskazało, że nie ma zdania. 

8. Czy można dokonać aborcji, w sytuacji kiedy dziecko ma urodzić się chore? 

Większość badanych – 46,67 proc. wskazała, że w sytuacji kiedy dziecko ma urodzić się chore nie 

można dokonać aborcji. 20,00 proc. ankietowanych uznało, że należy dokonać aborcji. 33,33 proc. 

badanych wybrało opcję – nie mam zdania. 
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9. Czy można dokonać aborcji, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie matki?  

50,00 proc. respondentów uznało, że nie można dokonać aborcji, kiedy zagrożone jest życie/ 

zdrowie kobiety. 36,67 proc. badanych stwierdziło, że należy przerwać ciążę. Natomiast 33,33 proc. 

ankietowanych nie ma zdania. 

10. Czy można dokonać aborcji, w sytuacji poczęcia na skutek gwałtu? 

50,00 proc. badanych uznało, że poczęcie na skutek gwałtu nie jest argumentem do przerwania 

ciąży. 30,00 proc. ankietowanych uznało, że gwałt jest powodem do dokonania aborcji; 20,00 proc. 

badanych nie miało zdania. 

11. Czy zgadza się Pan/ Pani ze stwierdzenie, że „aborcja to osobista sprawa matki”?  

 70,00 proc. badanych uznało, że aborcja nie jest osobistą sprawą kobiety. Znacznie mniej (20,00 

proc.) ankietowanych uznało, że jest to osobista sprawa matki. 10,00 proc. stwierdziło, że nie ma zdania.  

12. Jakie jest Pana/ Pani zdaniem stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii aborcji? 

Wszyscy badani wybrali opcję, że Kościół katolicki jest przeciwny sztucznemu przerywaniu ciąży. 

13. Czy popiera Pan/ Pani poglądy Kościoła katolickiego na temat przerwania ciąży? 

73,33 proc. badanych popiera stanowisko Kościoła katolickiego, a 13,33 proc. jest przeciwnych 

poglądom Kościoła. 13,33 proc. nie ma zdania. 

14. Jaki jest Pana/ Pani stosunek do religii? 

76,67 proc. badanych deklaruje się jako osoby wierzące i praktykujące; 23,33 proc. respondentów 

skorzystało z opcji – wierzący, ale niepraktykujący.  

15. Skąd Pan/ Pani czerpie wiedzę na temat aborcji? Było to pytanie wielokrotnego wyboru. 

Większość badanych wskazała na takie źródła informacji na temat sztucznego przerwania ciąży 

jak Internet (80,00 proc.), telewizja (70,00 proc.), Kościół katolicki (70,00 proc.), prasa/literatura (60,00 

proc.), czy znajomi (30,00 proc.). 

 

4. Wnioski z badania 

 

1. Respondenci mają świadomość tego, czym jest aborcja – zabójstwem nienarodzonego dziecka. 

Używając słowa „zabójstwo” myślę, że zdają sobie sprawę, że przerwanie ciąży jest moralnie złe oraz 

niezgodne z prawem. Znacznie mniejsza część ankietowanych łagodniej określała badane zjawisko 

używając terminów typu – „usunięcie/ przerwanie ciąży”, czy „sztuczne pozbycie się dziecka”. Wskazane 

odpowiedzi sugerują, że aborcja jest czynem nieodwracalnym, który nie ma odniesienia do przyszłości. 

Nie daje możliwości odwrócenia skutków podjętych działań, gdyż nie da się zwrócić życia.  

2. Większość ankietowanych nie popiera sztucznego przerwania ciąży. Oznacza to, że życie 

ludzkie zasługuje w opinii respondentów na szacunek oraz ochronę już w okresie prenatalnym.  

3. Badani uważają, że aborcja nie powinna zostać w Polsce zalegalizowana. 

4. Respondenci uznają, że kobieta podejmując decyzje o dokonaniu aborcji kieruje się różnymi 

motywami. Badani najczęściej wskazywali na trudności materialne, a w dalszej kolejności podkreślali takie 

kwestie jak bliscy, którzy namawiają do zabiegu, opinia społeczna, czy kariera zawodowa. Znacznie 
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rzadziej wskazywano na choroby matki/ dziecka, brak wsparcia ze strony innych osób, brak szacunku dla 

płodu, nieodpowiedzialność, czy egoizm.  

5. Badani w większość przypadków uznali, że tzw. „tabletka po” jest to sztuczne przerwanie ciąży.   

6. Polepszenie polityki prorodzinnej zdaniem badanych przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby 

dokonywanych aborcji. Osoby biorące udział w badaniu uważają, że takie sytuacje jak zagrożenie życia 

matki, poczęcie jako skutek czynu kryminalnego, czy choroby dziecka nie są powodem do dokonania 

aborcji. Ponadto uznali, że aborcja nie jest osobistą sprawą matki jak deklarują jej zwolennicy.  

7. Respondenci w większości deklarują się jako osoby wierzące i praktykujące, które znają 

stanowisko Kościoła katolickiego na temat aborcji. Ponadto popierają poglądy reprezentowane przez 

Kościół.  

8. Informacje na temat sztucznego przerwania ciąży badani czerpią z Internetu, telewizji, Kościoła 

katolickiego, prasy/ literatury fachowej, czy znajomych.  

 

Zakończenie  

 

Aborcja nie pozostawia złudzeń. Los dziecka zależy od tego, czy jest chciane przez rodziców, czy 

nie. Człowiek przeżyje tylko, jeśli okaże się „wartościowy” dla innego człowieka. Werdykt – życie lub 

śmierć wydaje ktoś inny oraz nie ma znaczenia, że dziecko już żyje i rozwija się. Decyzja o przerwaniu 

ciąży jest dramatem, ostatecznością i nieodwracalnym egzystencjalnie czynem. Konsekwencje jako trauma 

będą odczuwane w przyszłości (Chazan, Simona, 2009, s. 285). Alternatywą dla aborcji jest oddanie 

dziecka do adopcji. Adopcja to szansa dla dziecka na kochających rodziców i szczęśliwe życie. Dla matki 

to także szansa, że nie stanie się dla swojego dziecka katem, a w przyszłości będzie miała szanse 

przeprosić. Kobieta, która staje przed dylematem urodzić dziecko, czy przerwać ciążę znajduje się na 

rozdrożu, gdyż bez względu na to jaką decyzję podejmie wpłynie ona na resztę jej życia (tamże).  

Dyskusja na temat aborcji będzie trwać dopóty dopóki będzie istniał człowiek. Życie 

nienarodzonych dzieci oddane zostaje w ręce innych ludzi. Zapomina się, że jeden człowiek powinien 

chronić drugiego człowieka. Natomiast w sytuacji sztucznego przerywania ciąży obowiązek szacunku oraz 

ochrony życia człowieka w łonie matki leży w rękach innych ludzi – rodziców, dziadków, lekarzy, 

polityków i innych, którzy będą w mocy ocalić od unicestwienia. Każdy człowiek w swoim sumieniu 

rozpatruje tą trudną kwestię a jednak niezwykle ważną dla nowoczesnego społeczeństwa. Nie wolno 

zapominać, że jeżeli ktoś jest ode mnie uzależniony, to nie znaczy, że mam nad nim władzę i mogę z nim 

zrobić wszystko to, co uznam za odpowiednie (Schooyans, 1991, s. 138). 
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Próby prawnej legalizacji związków homoseksualnych  

zagrożeniem dla chrześcijańskich fundamentów kultury polskiej  

 

 

Jednym ze znamion głębokich przemian kulturowych jest fenomen homoseksualizmu. 

Propagowany przez środki masowego przekazu, wysoko postawionych polityków, a przede wszystkim 

wojujące organizacje homoseksualne, przybiera w świecie znaczące rozmiary i co najbardziej niepokojące 

zaczyna też coraz mocniej zagrażać starającemu się zachowywać normy moralne społeczeństwu 

polskiemu. Działaniom na rzecz legalizacji związków homoseksualnych w Polsce udzielają wsparcia 

niektórzy liberalni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu polskiego. 

Problemy związane z homoseksualizmem, oraz zagrożenia płynące z prób legalizacji związków 

homoseksualnych w Polsce znalazły swój wyraz w wielu dokumentach, chociażby w refleksji Rady do 

spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zawartej w dokumencie „Służyć prawdzie o małżeństwie  

i rodzinie” . W numerze 26  tenże dokument wyraźnie podkreśla, że współczesna mentalność – w dużej mierze 

zlaicyzowana – dostrzega ludzkie wartości małżeństwa i rodziny, często jednak uznaje te instytucje za całkowicie niezależne 

od Boga i określa tym mianem również to, co – zgodnie z Bożym prawem oraz z naturalnym porządkiem uznawanym 

przez ludzkość – małżeństwem ani rodziną nie jest (Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 2009, nr 

26). Dlatego zadaniem prawdziwego katolika, przedstawicieli władz i świata polityki powinna być ochrona 

instytucji małżeństwa i rodziny i tysiącletniej tradycji kulturowej Polski, a nie podcinanie korzeni, z których 

one wyrastają. 

Trzeba zaznaczyć, że Dokument Episkopatu Polski nie zawiera wyczerpującej refleksji  na tematy 

moralne związane z homoseksualizmem. Dlatego dla pogłębienia i lepszego zrozumienia tej problematyki, 

a przede wszystkim dla lepszego uświadomienia sobie negatywnych i szkodliwych wpływów związków 

homoseksualnych na naturalną więź małżeńsko-rodzinną niniejsza analiza zostanie dopełniona o inne 

teksty Magisterium Kościoła i opracowania dotyczące tych kwestii.  

  

1. Czynniki prowadzące do zachowań homoseksualnych 

 

Zjawisko homoseksualizmu  stało się przedmiotem badań wielu dziedzin naukowych, zarówno na 

płaszczyźnie psychologicznej, seksuologicznej, socjologicznej, jak również teologicznej. Samo pojęcie 

homoseksualizmu jest powszechnie znane, jednak przyczyny wciąż nie zostały sprecyzowane i ciągle 

pojawiają się nowe pytania. 

„Katechizm Kościoła Katolickiego” wyraźnie stwierdza: Homoseksualizm oznacza relacje między 

mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci (Katechizm 
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Kościoła Katolickiego, 1994, nr 2357). Trzeba jednak odróżnić homoseksualizm jako dewiację, czyli 

nastawienie (względnie trwałe), od czasowych zachowań homoseksualnych związanych ze specyfiką 

jakiegoś okresu życia (okres służby wojskowej, pobyt w więzieniu). Osoby homoseksualne mają 

świadomość swojej orientacji i są one z tego powodu naznaczone cierpieniem i pragnieniem jej zmiany na 

heteroseksualną. Najczęściej nie przyznają się do swoich skłonności, nie potrafią również zaakceptować 

homoseksualizmu u innych. Niektórzy swój homoseksualizm traktują jak krzyż dany im przez los,  

z którym muszą podążać przez życie. 

Problem rozpoznania przyczyn skierowania orientacji seksualnej do tej samej płci jest – jak już 

wspomniano – złożony i ciągle budzący kontrowersje wśród społeczeństwa, jak i psychologów. Lekarze są 

podzieleni między sobą ze względu na rozumienie pochodzenia homoseksualizmu. Uważano, że jest on 

wrodzony, czyli jest predyspozycją, albo że jest wyborem, czyli preferencją. Jednak problem przyczyn 

homoseksualizmu, według współczesnych badań, jest bardziej skomplikowany. Obecnie uważa się, że 

homoseksualizm jest nabyty w trakcie rozwoju z uwzględnieniem czynników psychicznych (Bołoz, 2003, 

s. 152-157). 

Dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego „Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do 

ludzkiej miłości” na temat przyczyn homoseksualizmu mówi, że trzeba zobaczyć, czy jest spowodowany przez 

czynniki fizjologiczne, czy jest wynikiem złego wychowania lub braku normalnego rozwoju seksualnego, zaciągniętych 

nawyków lub złych przykładów, czy innych jeszcze czynników (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, 

nr 102). Dokument wyraża tym samym, że problem przyczyn zjawiska jest ciągle otwarty i dlatego  

w oparciu o pomoc jaką mogą zaoferować różne dyscypliny naukowe, trzeba by uwzględnić czynniki różnego porządku: 

brak uczucia, niedojrzałość, obsesyjne nawyki, uwiedzenie, izolację społeczną, deprawację obyczajową, swobód‚ widowisk 

i publikacji (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 102). Jednocześnie dokument dodaje: 

Jednakże, spojrzawszy głębiej, odkrywa się wrodzoną słabość człowieka jako konsekwencję grzechu pierworodnego, może 

doprowadzić ona do zagubienia zmysłu Boga i człowieka i mieć reperkusje w dziedzinie życia seksualnego (Kongregacja 

ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 102). 

Te ogólne uwagi dokumentu potrzebują jednakże pewnego poszerzenia. Przede wszystkim trzeba 

zaznaczyć, że coraz mniej jest dzisiaj zwolenników widzenia przyczyn zjawiska homoseksualizmu  

w czynnikach dziedziczenia i wpływie hormonalnym (co nie znaczy, że się je całkowicie wyklucza, raczej 

nie przypisuje się im zasadniczej roli). Coraz bardziej podnoszona jest natomiast teza, która widzi 

homoseksualizm jako wynik zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym związanych ściśle ze środowiskiem 

społeczno-kulturowym danej jednostki. Na płaszczyźnie psycho-społecznej akcentuje się tu szczególnie 

znaczenie relacji rodzice – dzieci (Bołoz, 2003, s. 155-157).  

Do najbardziej charakterystycznych zaburzeń, które mogą spowodować zakłócenia w identyfikacji 

dziecka z własną płciowością  należą: nieprawidłowa relacja syna z ojcem, brak wzoru mężczyzny, brak 

poczucia bezpieczeństwa, ojciec niedostępny emocjonalnie, alkoholik, nadopiekuńcza matka w stosunku 

do syna lub niedostępna emocjonalnie wobec córki, matka zbyt wiele oczekująca od syna, zbyt zachłanna 

w stosunku do niego, pragnie go całkowicie uzależnić od siebie izolując od ojca, brak identyfikacji dziecka 

z rówieśnikami tej samej płci, niechęć do sportów zespołowych u chłopców, brak zabaw „w wojnę”,  
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„z bijatyką”, utrata rodzica w dzieciństwie z powodu śmierci lub rozwodu, oddzielenie dziecka od rodzica 

w okresie dojrzewania. Elementem wywołującym traumatyczne skutki jest też brutalne wykorzystanie 

seksualne w dzieciństwie zarówno hetero-, jak i homoseksualne, najczęściej molestowanie czy gwałt. Jest 

ono na tyle tragiczne, że często sprawcami takich czynów są bliskie osoby. Również inne doświadczenia 

seksualne np. pornografia nie pozostają bez echa. Wreszcie wczesne fizyczne kontakty seksualne, 

szczególnie homoseksualne, pozostawiają niezatarty ślad na całe życie (Kieniewicz, 2005, s. 206-209). 

Jeżeli zaistniał chociaż jeden z wymienionych czynników, mogło powstać zranienie emocjonalne, 

niekiedy bardzo głębokie, które później staje się przyczyną cierpień emocjonalnych i przejawia się w braku 

poczucia własnej wartości, braku poczucia bezpieczeństwa, owocuje lękiem, gniewem lub smutkiem.  

Oczywiście trzeba dodać, że czynniki bio-psychiczne i społeczno-kulturowe występują w różnym 

stopniu natężenia w poszczególnych przypadkach zaistniałych postaw homoseksualnych. Dlatego jest 

potrzebne rozważne i wnikliwe rozpatrywanie każdego z przypadków z osobna, albowiem właściwe 

odczytanie czynników wpływających na tę dewiację seksualną pozwala na właściwą pomoc ze strony 

rodziny, wychowawców i duszpasterzy (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 101).  

  

2. Moralna ocena homoseksualizmu 

 

W moralnej ocenie homoseksualizmu Kościół odwołuje się do nauki Starego i Nowego 

Testamentu, dokumentów nauczania Kościoła oraz uwzględnia odkrycia naukowe o człowieku. Należy 

stwierdzić, że w ocenie moralnej Kościół kieruje się rozumem oświeconym wiarą. 

W Piśmie Świętym nie znajdziemy ani jednego zdania wyrażającego aprobatę do zachowań ho-

moseksualnych. Przeciwnie, w Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, odnajdujemy 

kluczowe teksty jednoznacznie potępiające homoseksualizm. Historia mieszkańców Sodomy (por. Rdz 19, 

1-29) jasno wskazuje, że zniszczenie miasta nastąpiło wskutek kary za rozwiązłość obyczajów, konkretnie 

czyny homoseksualne. W ten sposób zepsucie spowodowane przez grzech nadal rozwija się w historii mieszkańców 

Sodomy (por. Rdz 19, 1-11). Nie można mieć tutaj wątpliwości co do wyrażonego tam sądu moralnego o stosunkach 

homoseksualnych (Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, nr 6). Kolejnym tekstem wyraźnie potępiającym 

mężczyzn współżyjących ze sobą jest fragment księgi kapłańskiej: Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak 

się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (Kpł 18, 22). 

W Nowym Testamencie problem pojawiającego się homoseksualizmu wśród tworzących się 

wspólnot chrześcijańskich ostro piętnuje św. Paweł w swoim nauczaniu. W Liście do Rzymian pisze:  

Kobiety przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne 

współżycie z kobietami, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd (Rz 1,26-

27). Z kolei w liście do Koryntian Apostoł przypomina zasady przynależności do wspólnoty wierzących w 

perspektywie eschatologicznej, wyliczając szereg osób, które nie wejdą do Królestwa Bożego: Czyż nie 

wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? (...). Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani 

rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą (1 Kor 6, 9).  

Podobnie jak w tradycji biblijnej, również w nauczaniu Kościoła nie znajdziemy aprobaty czynów 
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homoseksualnych. Kościół nie uznawał i nie uznaje stosunków homoseksualnych za dopuszczalne, gdyż 

są one sprzeczne z zamysłem Stwórcy znajdującym wyraz w komplementarności płci. W wielu oficjalnych 

wypowiedziach oraz dokumentach Kościoła zawsze powraca ta sama myśl: Stosunki homoseksualne są 

obiektywnie grzeszne, a więc moralnie niedopuszczalne. Będąc takie, a więc ze swej natury złe, nie mogą zostać nigdy  

i w żaden sposób moralnie usprawiedliwione (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, nr 2357). 

Stanowisko Kościoła wobec homoseksualizmu, a w szczególności wobec legalizacji związków 

homoseksualnych przypomniała Kongregacja Nauki Wiary w swoim dokumencie z 31 lipca 2003 roku: 

Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami 

homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Małżeństwo jest święte, natomiast związki 

homoseksualne pozostają w sprzeczności z naturalnym prawem moralnym (Kongregacja Nauki Wiary, 2003, Uwagi, nr 

4). 

Czyny homoseksualne zarówno z punktu widzenia teologii, jak i biologii są głęboko nieuporząd-

kowane i sprzeczne z ludzką płciowością. Są one niezgodne z biologicznym przeznaczeniem narządów 

płciowych, które w akcie seksualnym łączą się z narządami płciowymi płci przeciwnej (Greniuk, 2005,  

s. 232-233). Trzeba też pamiętać, że zachowania homoseksualne będą zawsze naznaczone niepewnością i 

niestałością, co sprawia, że obiektywnie nigdy nie mogą wyrazić w pełni wzajemnego oddania, jakie jest 

możliwe jedynie w małżeństwie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ze zjawiskiem homoseksualizmu 

wiąże się zjawisko zatracenia poczucia rzeczywistości. Homoseksualista karmi się (czasami nie w pełni 

świadomie), różnego rodzaju mitami, iluzjami. O ile w relacjach heteroseksualnych ciało jest (przynajmniej 

w sensie możliwości) dla człowieka środkiem komunikacji z drugą osobą, o tyle u homoseksualisty jest to 

okazja do narcystycznego zwrócenia się ku sobie samemu. Nie znaczy to, że w relacjach typu 

homoseksualnego (przede wszystkim w homofilii) nie ma żadnego ukierunkowania się na drugą osobę, ale 

kiedy dochodzi do stosunków homoseksualnych próba posiadania pięknego ciała tej samej płci jest 

ostatecznie poszukiwaniem własnego ciała. Dlatego tego typu stosunki będą zawsze relacją posiadania  

i identyfikacji, a nie wzajemności i komunikacji. 

Należy więc bardzo wyraźnie odrzucić próby usprawiedliwienia tych relacji homoseksualnych, w 

których jakoby wyrażała się relacja prawdziwej miłości na podobieństwo małżeństwa. Dokument 

„Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości” mówi jednoznacznie, że nie wolno  posługiwać 

się żadną duszpasterską metodą czy rozumowaniem, które dawałoby im moralne usprawiedliwienie z tej racji, że uprawianie 

homoseksualizmu uznawano by za zgodne z sytuacją tych ludzi (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, 

nr 101).  

Podobnie jak w zachowaniach autoerotycznych, tak i tutaj trzeba odróżnić aspekt obiektywny od 

subiektywnego w konkretnej ocenie moralnej. Jasne określenie obiektywnej strony oceny 

homoseksualizmu jako ciężkiego naruszenia porządku moralnego nie może iść w parze z jednoznacznym 

potępieniem homoseksualistów, których trzeba przyjmować z rozważną łagodnością i wzbudzać w nich nadzieję, że 

kiedyś przezwyciężą swoje trudności i swoje wyobcowanie społeczne. Roztropnie będzie się również osądzać problem ich winy 

(Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 101. Por. także: Kongregacja Nauki Wiary, 1995, 

Deklaracja, nr 8). Drugi człowiek nie jest w stanie właściwie osądzić czyjąś subiektywną winę moralną  
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w tym zakresie. Wydaje się jednak, że można tutaj podać pewne istotne wskazania. Jeśli np. dorosły, a 

szczególnie ten, kto jest odpowiedzialny za wychowanie, dokonuje uwiedzenia i deprawacji małoletnich, 

by zaspokoić swe skłonności homoseksualne, albo jeśli czyni to dla pieniędzy, to odpowiedzialność trzeba 

osądzić jasno i bardziej ostro niż w przypadku tych, którzy mają relacje homoseksualne ze swoimi 

rówieśnikami. Również predyspozycja, uwarunkowania rodzinne i społeczne mogą mieć wpływ na 

ograniczenie odpowiedzialności za czyny homoseksualne. Predyspozycja, skłonność nie jest grzechem, 

lecz może do niego prowadzić. Należy natomiast sprecyzować, że szczególna skłonność osoby homoseksualnej, chociaż 

sama w sobie nie jest grzechem, stanowi jednak słabszą bądź silniejszą skłonność do postępowania złego z moralnego 

punktu widzenia. Z tego powodu sama skłonność musi być uważana za obiektywnie nieuporządkowaną (Kongregacja 

Nauki Wiary, 1995, List, nr 3). 

  

3. Związki homoseksualne a małżeństwo 

 

Dokument Kongregacji Nauki Wiary „Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków 

między osobami homoseksualnymi” przypomina fundamentalną prawdę, że małżeństwo istnieje tylko między 

dwoma osobami różnej płci, które przez wzajemne osobowe oddanie im właściwe i wyłączne dążą do jedności osób (...), by 

współpracować z Bogiem w przekazywaniu i wychowaniu nowego życia ludzkiego (Kongregacja Nauki Wiary, 2003, 

Uwagi, nr 2). 

Ta opinia jest prawdą naturalną, potwierdzoną przez objawienie, w którym znajduje wyraz 

pierwotna mądrość człowieka. Potwierdza to wyraźnie Dokument „Służyć prawdzie o małżeństwie i 

rodzinie”: Stwierdzenie zapisane na pierwszych stronach Księgi Rodzaju dobitnie i jednoznacznie podkreśla celową 

odrębność mężczyzny i kobiety, ich całkowitą równość w różnorodności oraz konieczną komplementarność, która sprzyja 

komunii (...).  Elementarnym wyrazem wdzięczności Bogu za to, że nas stworzył kobietami i mężczyznami jest unikanie 

wszystkiego, co zaciera różnice płci (Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 2009, nr 65-66). 

Każdy akt małżeński zawiera w sobie dwa nierozdzielne ze sobą cele: miłość kobiety i mężczyzny 

i przekazywanie życia (Paweł VI, 1994, nr 12). Jeśli porównamy nauczanie o aktach małżeńskich do 

homoseksualnych, te ostatnie w żadnej mierze nie spełniają celów właściwych tylko małżeństwu. Ocena 

negatywna jest motywowana tym, że akty homoseksualne nie są w stanie realizować podwójnego celu, jakim jest prokreacja  

i miłość. Niemożliwość przekazywania życia jest w tym przypadku oczywista, natomiast gdy idzie o miłość pojawiają się 

opinie twierdzące, że akt homoseksualny jest wyrazem miłości między dwiema osobami. Wydaje się jednak, że chodzi tu naj-

częściej o pewną formę narcyzmu autoerotycznego, w którym przedmiot miłości jest obrazem własnego ciała i narzędziem 

przyjemności (Troska, 1998, s. 35. Por. także: Jeżyna, 2005, s. 193-2002). 

Małżeństwo z samej swej natury jest nastawione na rodzenie i wychowanie dzieci. Przez najści-

ślejsze zespolenie kobieta i mężczyzna już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6), współdziałają ze Stwórcą w 

dziele stworzenia. Takie zjednoczenie małżonków zakłada pełną ich wierność (Sobór Watykański II, 1967, 

nr 48). Stosunki małżeńskie są wyrazem głębokiej miłości i jedności. Małżonkowie w akcie seksualnym 

jednoczą się w sposób intymny i czysty. Pomiędzy małżonkami istnieje przyjaźń, która tylko w mał-

żeństwie ma prawo wyrażać się aktem cielesnym (Nagórny, 2005, s. 77-114). Taki akt przewyższa więc 
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zdecydowanie czysto erotyczną skłonność, która nastawiona egoistycznie, szybko i żałośnie zanika (Sobór Watykański 

II, 1967, nr 49). Niekiedy zwolennicy homoseksualizmu uważają, że podejmowanie współżycia zależy 

wyłącznie od motywacji. Popęd seksualny między osobami tej samej płci wystarczy, aby usprawiedliwić ich 

zachowania. Takie rozumowanie uwłacza ludzkiej godności i prawdziwej miłości (Harvey,  1999, s. 175). 

Stosunki homoseksualne z natury zaprzeczają istocie powołania małżeńskiego. Sam akt seksualny 

wydaje się być parodią zamysłu Boga stworzyciela kobiety i mężczyzny jako jedności. Wybór aktywności 

seksualnej z osobą tej samej płci jest równoznaczny z odrzuceniem bogatego symbolizmu i znaczenia, nie 

mówiąc już o celach i zamyśle Stwórcy odnośnie do rzeczywistości płciowej. Aktywność homoseksualna 

nie wyraża komplementarnej jedności, zdolnej do przekazywania życia, i dlatego zaprzecza powołaniu do 

istnienia przeżywanego w formie dawania siebie, które według Ewangelii stanowi istotę życia 

chrześcijańskiego (Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 2009, nr 65-70). 

W świetle katolickiego nauczania o związku małżeńskim jasno należy stwierdzić, że pary homo-

seksualne nie są w stanie spełnić jakiegokolwiek celu małżeństwa. Na płaszczyźnie seksualnej nie da się 

mówić o komplementarności płci. Trudno też dopatrzyć się prawdziwego dialogu międzyosobowego, 

dlatego miłość homoseksualna rzadko jest wierna. Nie oznacza to, że osoby homoseksualne nie są szlachetne i nie 

składają daru z samych siebie, lecz gdy angażują się w aktywność homoseksualną, wzmacniają w sobie nieuporządkowaną 

skłonność płciową, która sama przez się charakteryzuje się samozadowoleniem (Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, 

nr 7).  

Gdy dwoje ludzi jednoczy się w miłości, jedno zawarte jest w sercu drugiego. Stosunek homo-

seksualny nie może być znakiem oddania i jedności. W takim stosunku żaden z partnerów nie znajduje się 

w drugim, lecz na zewnątrz. Niemożliwa jest też prokreacja, gdyż ten cel małżeńskiego aktu możliwy jest 

do spełnienia tylko w związku mężczyzny i kobiety, a wykluczony w związku osób tej samej płci. Aktom 

homoseksualnym brakuje elementów, które czynią z niego naturalny znak jedności osób, jak w przypadku 

małżonków. Dlatego należy stwierdzić, że wszystko, co da się osiągnąć w aktach osób tej samej płci to 

wzajemna masturbacja, najczęściej wypływająca z pobudek egoistycznych. Niejednokrotnie jest to powód 

niestabilności związków homoseksualnych (Greniuk, 2005, s. 232-235). 

 

4. Wskazania wychowawczo-duszpasterskie 

 

Z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że niezbędne jest specjalistyczne duszpasterstwo 

osób homoseksualnych i ich rodzin z równoczesnym ukazaniem obowiązków moralnych tych, w których 

otoczeniu znajdują się ludzie o skłonnościach homoseksualnych. 

Troska duszpasterska powinna obejmować całość osoby z jej potrzebami fizycznymi i religijnymi. 

Na płaszczyźnie duchowej dzieje się to przez sakramenty, a szczególnie przez częstą i szczerą powiedź 

sakramentalną, przez modlitwę, świadectwo, radę i pomoc indywidualną (Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, nr 

15). Tutaj wielką pomocą służy kapłan. Wielu terapeutów uważa nawet, że rola kapłana w procesie 

wychodzenia z homoseksualizmu jest niezbędna. Kapłan przez modlitwę, spowiedź  świętą i kierownictwo 

duchowe ma za zadanie doprowadzić do prawidłowego ukształtowania sumienia moralnego. Dobrze 
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uformowane sumienie każe osobom zranionym homoseksualnie podejmować próby pokonania zranień 

homoseksualnych także wówczas, kiedy wydają się one bardzo głębokie. Próby pokonania skłonności 

homoseksualnych są oznaką prawdziwego wysiłku duchowego podejmowanego dla rozwoju całego 

człowieka, zarówno jego wymiaru duchowego, jak i emocjonalnego (Dziuba, 2002, s. 103-105). 

Jedną z metod duszpasterstwa homoseksualistów jest specjalna katecheza skierowana nie tylko do 

osób o skłonnościach homoseksualnych, ale również do ich rodzin i bliskich, a także do młodzieży.  

W związku z tym powstają odpowiednie programy katechetyczne o tematyce prorodzinnej, dotyczącej 

ludzkiej seksualności oraz poruszające problem homoseksualizmu. Również taka katecheza ma na celu 

pomoc rodzinom osób homoseksualnych, które często nie potrafią stawić czoła temu problemowi 

(Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, nr 17).  

Pomocą w dążeniu do czystości osób homoseksualnych są grupy terapeutyczne. Dla homoseksu-

alisty katolika, przy wyborze grupy wsparcia, ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z jej poglądami. 

Istnieje bowiem szereg organizacji mających zapatrywanie na homoseksualizm sprzeczne z nauczaniem 

Kościoła. Należą do nich liczne organizacje prowadzone przez fundamentalistów protestanckich, a także 

przez osoby publicznie negujące zasady Kościoła katolickiego. Na tę kwestię zwraca uwagę Dokument 

Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”: „Zdefiniowana przez Konstytucję [Rzeczypospolitej Polskiej] istota małżeństwa 

jako związek mężczyzny i kobiety jest podważana przez organizacje homoseksualne oraz szukające u nich poparcia 

ugrupowania partyjne. Niektóre miasta dofinansowują z pieniędzy podatników działania organizacji propagujących tzw. 

kulturę gejowską. Są szkoły organizujące spotkania z przedstawicielami środowisk homoseksualnych, podczas których 

dzieciom i młodzieży prezentowane są praktyki homoseksualne (Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 

2009, nr 145). 

Kongregacja Nauki Wiary wyraźnie uświadamia: Powinno wycofać się wszelkie poparcie dla jakiejkolwiek 

organizacji, która usiłowałaby zmienić istotne nauczanie Kościoła, byłaby dwuznaczna w zajmowanych stanowiskach lub je 

lekceważyła (Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, nr 17). Kościół utrzymuje jasne stanowisko w kwestii 

homoseksualizmu, które nie może ulec zmianie ani pod naciskiem prawodawstwa cywilnego, ani 

chwilowej mody.  

Słudzy Kościoła powinni więc troszczyć się, by osoby homoseksualne powierzone ich trosce, nie 

zostały sprowadzane na błędne drogi przez opinie, sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Ryzyko przecież 

jest wielkie i wielu jest takich, którzy usiłują wywołać zamęt w odniesieniu do nauczania Kościoła i pow-

stałe zamieszanie wykorzystać do swoich celów. Kościół nie może, nawet kierując się szczerą chęcią 

pomocy, przemilczać czy zmieniać zasad nauczania. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że każde oddalenie się od 

Kościoła, czy też pomijanie go milczeniem, podyktowane opieką duszpasterską, nie jest formą ani autentycznego 

zainteresowania, ani należytego duszpasterstwa. Tylko to, co prawdziwe, może mieć ostatecznie charakter duszpasterski 

(Kongregacja Nauki Wiary, 1995, List, nr 15).  

Postawa otoczenia powinna wyrażać się w przyjęciu ze zrozumieniem  osób homoseksualnych 

przez tworzenie klimatu zaufania, przez pomoc w wyzwoleniu jednostki i jej wzrost w opanowaniu siebie. 

Ma to na celu ostatecznie budzenie autentycznego wysiłku moralnego w powrocie do miłości Boga  

i bliźniego. W określonych przypadkach wiąże się to jednocześnie z pomocą medyczną i psychologiczną 
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pod warunkiem, że ci, którzy jej udzielają, respektują naukę Kościoła w tym względzie (Kongregacja ds. 

Wychowania Katolickiego, 1984, nr 103).   

W działaniach wychowawczo-duszpasterskich ważne jest też to wszystko, co ma charakter 

zabiegów profilaktycznych ze strony tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za dzieło wychowania 

seksualnego. Zabiegi prewencyjne domagają się nie tylko właściwie ustawionego wychowania seksualnego, 

ale nade wszystko właściwego ustawienia i pogłębienia relacji rodzice-dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli modelu ojca dla chłopca i modelu matki dla dziewczynki tak, by mogli osiągnąć 

właściwy stopień identyfikacji z własną płciowością.  

Natomiast zajęcie się ludźmi, szczególnie młodymi, o skłonnościach homoseksualnych powinno 

być nacechowane roztropnością, płynącą nade wszystko z przekonania, że nikt nie jest całkowicie 

odpowiedzialny za sam fakt skłonności tego typu, która odkrywa w sobie samym (co nie jest oczywiście 

usprawiedliwianiem z góry aktualizacji tych skłonności w postaci konkretnych zachowań 

homoseksualnych). Ważne jest tutaj podkreślenie nie tyle poczucia winy, co raczej budzenie nadziei  

w możliwość życia zmierzającego do prawdziwej i dojrzałej osobowości (Kieniewicz, 2005, s. 212-2017. 

Por. także: Jasińska, 2005, s. 337-350). Często wiąże się to także z koniecznością zwalczania wszelkich 

fałszywych, a płynących z założeń ideologicznych lub nastawień komercjalnych, przeświadczeń, które 

ukazują relacje homoseksualne jako „nowy wspaniały świat”, wolny rzekomo od przesądów kulturowych, 

jakimi miałyby być relacje heteroseksualne. 

Wspólnota cywilna i chrześcijańska musi w odpowiednim czasie umieć przyjąć młodych ludzi zdanych na łaskę 

losu, wydanych na łup samotności i poczucia niepewności, pomagając im włączyć się w środowisko nauki i pracy, zająć wolny 

czas stwarzając możliwość właściwych miejsc na spotkanie, radość, aktywność, zapewniając okazje nowych odniesień 

emocjonalnych i nowych mocnych więzi (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 105). I chodzi 

jeszcze o jedno, o to, że ten aspekt działania wychowawczego jest przede wszystkim dla chrześcijanina sprawą wiary  

i ufnego sięgania po łaskę: każdy bowiem wymiar wychowania seksualnego bierze swe natchnienie w wierze, z niej też  

i z łaski czerpie niezbędną siłę (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1984, nr 110).   

 

*** 

Mając na uwadze powyższe rozważania, trzeba wyraźnie stwierdzić, że wszelkie działania na rzecz 

legalizacji związków homoseksualnych, które przybierają niepokojące rozmiary również w naszym kraju, są 

nie tylko złem moralnym, ale stanowią poważne zagrożenie dla chrześcijańskich fundamentów 

cywilizacyjnych, na których wyrosła Polska i Europa. Legalizację związków homoseksualnych należy uznać 

jednoznacznie za deptanie przez państwo prawa naturalnego oraz Dekalogu, jako podstaw chrześcijańskiej 

cywilizacji, w której żyjemy od ponad tysiąca lat. Takie postępowanie stanowi jedynie wyraz 

krótkowzrocznego i utopijnego myślenia, prowadzącego do kolejnych eksperymentów społecznych  

z budowaniem raju na ziemi, których Polska od ponad półwiecza była ofiarą. Nie należy się łudzić, że 

legalizacja związków homoseksualnych przyczyni się do cywilizacyjnego postępu Polski zakorzenionej od 

tysiąclecia w chrześcijaństwie, ale raczej pogłębi panujący już chaos moralny i społeczny. 

Polscy parlamentarzyści, którym bliskie są chrześcijańskie korzenie polskiego narodu, powinni 
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więc wziąć sobie głęboko do serca słowa dokumentu Kongregacji Nauki Wiary: „Jeśli wszyscy wierni mają 

obowiązek przeciwstawienia się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych, to politycy 

katoliccy zobowiązani są do tego w sposób szczególny na płaszczyźnie im właściwej. Wobec projektów 

ustaw sprzyjających związkom homoseksualnym trzeba mieć na uwadze następujące wskazania etyczne.  

W przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony Zgromadzeniu ustawodawczemu projekt prawa, 

przychylny zalegalizowaniu związków homoseksualnych, parlamentarzysta katolicki ma obowiązek 

moralny wyrazić jasno i publicznie swój sprzeciw, i głosować przeciw projektowi ustawy. Oddanie głosu 

na rzecz tekstu ustawy, tak szkodliwej dla dobra wspólnego społeczności jest czynem poważnie niemoral-

nym”.1 

Ponadto sprzeciw wobec legalizacji związków homoseksualnych nie tylko ze strony polityków, ale 

jak największej liczby Polaków będzie chrześcijańskim świadectwem dla pogrążających się w laicyzmie 

krajów Unii Europejskiej. W tej sytuacji odrzucenie związków homoseksualnych przez Polskę powinno 

stać się znakiem sprzeciwu wobec praktyk, które odrywają Europę od jej chrześcijańskich korzeni. 

Powinno stać się wezwaniem do przebudzenia sumień coraz bardziej zdechrystianizowanych 

Europejczyków. 

Zawsze należy pamiętać, że społeczność swe przetrwanie zawdzięcza rodzinie, która – jak uczy 

Dokument „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie” powstaje nie inaczej, jak tylko poprzez małżeństwo. 

Małżeństwo zaś, to trwały, wyłączny i nierozerwalny związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, oparty na głębokiej 

wspólnocie życia i miłości, nastawiony na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie dzieci (...). Negując Bożą wizję 

małżeństwa i rodziny, neguje się ich godność i powołanie. Natomiast ukazując tę wizję oraz przyjmując ją w całej pełni  

i prawdzie, umożliwia się prawdziwy rozwój ludzki i chrześcijański, a w konsekwencji ratuje się świat przed zagładą 

(Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 2009, nr 26-29).   
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Subkultura więzienna jako destruktywny wymiar  

funkcjonowania człowieka  

w warunkach instytucji totalnej 

 

Wprowadzenie  

 

W każdym społeczeństwie istnieją grupy dążące do wprowadzenia różnych modyfikacji  

i innowacji w dotychczasowym dorobku kulturowym. Członkowie tego rodzaju grup  preferują i prowadzą 

styl życia o odmiennym systemie wartości, odrębnych normach oraz zasadach postępowania od 

obowiązujących w danej kulturze i respektowanych przez ogół społeczeństwa. Grupy te noszą najczęściej 

miano grup subkulturowych1, a celem ich funkcjonowania jest częściowa lub całkowita negacja, 

przeciwstawienie się, a nawet niszczenie norm i wartości ogólnie przyjętych w społeczeństwie. Istotnym 

wyznacznikiem istnienia grupy o charakterze subkulturowym jest względna trwałość więzi 

wewnątrzgrupowych, wzmacniana silną motywacją jej uczestników (tworzących tylko im odpowiadające 

normy, wartości i wzory) do bycia członkami danej subkultury (Bielecki, 1980, s. 42). Natomiast wspólną 

cechę subkultur stanowi brak akceptacji przyjętych powszechnie kanonów postępowania i zachowania 

(Sołtysiak, 1995, s. s. 21). 

Funkcjonowanie grup subkulturowych2 powoduje więc niejednokrotnie wiele różnych reperkusji 

społecznych w życiu zbiorowym, począwszy od uzupełniania i wzbogacania ogólnego zasobu 

cywilizacyjno-kulturowego, przez indyferencję, aż do zachowań zmierzających do burzenia ładu  

i porządku społecznego, co znajduje przejaw w przeciwstawianiu się normom i wartościom ogólnie 

                                                 
1 Termin „subkultura” jest pojęciem wieloznacznym, dla którego punkt odniesienia stanowi kultura, definiowana 
najczęściej w literaturze przedmiotu, jako ogół „wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych 
wartości oraz uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w danej zbiorowości, 
przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom (Szczepański,1965, s. 78). Obecność w kulturze 
standardów zachowania, tzw. wzorców kulturowych, sprawia, że staje się ona swoistym przewodnikiem dla członków 
społeczeństwa praktycznie we wszystkich sprawach życiowych. Natomiast o subkulturze możemy mówić wówczas, 
gdy cechy charakteryzujące daną grupę społeczną (np. jej cele, normy) są odmienne, niezgodne lub  nawet sprzeczne 
z zasadami obowiązującymi ogół społeczeństwa, jego kulturą (Dyoniziak,1965, s. 11). 
2 Poszukiwanie adekwatnej definicji do tak złożonego zjawiska, jakim jest subkultura pozostaje w naukach 
społecznych wciąż aktualne (Yinger, J. Milton, 1960, s. 625-635). Niemniej w świetle dotychczasowych definicji tego 
zjawiska, za subkulturową możemy uznać grupę, która charakteryzuje się następującymi cechami: a) jest względnie 
spójną grupą społeczną, w której na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń, norm, wartości oraz obowiązujących 
wzorów zachowania wytwarzają się między jej członkami dość trwałe więzi; b) wyraża swą odrębność przez 
zanegowanie całego systemu kulturowego lub niektórych jego elementów (tj. wartości stanowiących podstawę 
dominującej kultury oraz całego zespołu instytucji na nich opartych) lub też lansuje propozycje kultury alternatywnej, 
które sytuują się równolegle obok kultury dominującej, c) ze względu na swoją odrębność pozostaje na marginesie 
dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego (Filipiak, 2003, s. 17).  
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przyjętym lub nawet ich niszczeniu (Podgórecki, 1969, s. 330), a także w działaniach niepożądanych 

społecznie, bulwersujących opinię publiczną, budzących niepokój, panikę i strach w środowisku 

społecznym. Społeczna ocena funkcjonujących w danym społeczeństwie subkultur stanowi podstawę ich 

podziału na dewiacyjne i niedewiacyjne (Kwaśniewski, 1976). Subkultury dewiacyjne to takie, które cechuje 

znaczne zmniejszenie stopnia respektu dla wartości i norm uznawanych za pożądane i obowiązujące  

w szerszym systemie społecznym (Ciosek, 2001, s. s. 233). Przeobrażenia ekonomiczno-społeczne  

i polityczne, które miały miejsce w ostatnim trzydziestoleciu, spowodowały wręcz swoistą „eksplozję”, 

rozrost zjawiska subkultur, zwłaszcza wśród młodego pokolenia (niemniej uczestnikami subkultur jest 

także część osób dorosłych). (Cekiera, 1991; 2001, s. 103–150; Sołtysiak, 1995, s. 21–23; Jędrzejewski, 

1999, s. 172–222; 2001, s. 213–281; Filipiak, 2003, s. 72–89; Dudała, 2004; Piotrowski, 2003, s. 57–116).  

Zjawisko występowania subkultur dotyczy nie tylko środowiska otwartego, lecz obejmuje swym 

zasięgiem środowiska zamknięte, w tym również te, których celem działalności jest zarówno izolacja, jak  

i ponowna adaptacja społeczna oraz związana z nią odnowa moralna człowieka. Przykładem subkultury 

dewiacyjnej jest tworzona przez część społeczności osób pozbawionych wolności subkultura przestępcza 

nazywana również podkulturą więzienną, której powstawaniu i rozprzestrzenianiu się sprzyja specyfika,  

a zwłaszcza totalność i pasywność zamkniętego przestrzennie środowiska więziennego jako instytucji 

totalnej1. Zjawisko to „wyraźnie towarzyszy wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego 

aresztowania” (Kosewski, 1985; Machel, 1995; Szaszkiewicz, 1997; Szecówka, 1998; Moczydłowski, 1998; 

Ciosek 2001; Przybyliński, 2005; Kamiński, 2006; Kuć, 2009 Bałandynowicz 2012; Krause, Przybyliński, 

2012; Sarzała,2009, 2013), dotyczy dużej części populacji osób przebywających w warunkach izolacji 

więziennej, zwłaszcza młodocianych, i występuje we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce (tj. 

aresztach śledczych i zakładach karnych niezależnie od ich rodzajów i typów) oraz w warunkach izolacji 

więziennej w innych krajach (Maghan, 1999; Dumond, 2001; Silberman, 2001; Fleisher, Krienert, 2004–

2005). 

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę, której celem było ukazanie specyfiki 

subkultury występującej w warunkach izolacji więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem jej 

destruktywnego wymiaru. Wskazano również na potrzebę wypracowania skutecznej strategii 

profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. W przeprowadzonej analizie wykorzystano 

                                                 
1 Wśród różnego rodzaju instytucji totalnych specyficzną odmianę stanowią więzienia nazywane w polskiej 
nomenklaturze prawnej zakładami karnymi, których zadania koncentrują się zarówno na izolacji społecznej 
sprawców przestępstw zagrażających społeczeństwu, jak i prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec 
osóbodbywających karę pozbawienia wolności. Więzienie posiada jednak wiele cech, które przypisuje się tzw. 
instytucjom totalnym. Najważniejsze z nich to: bariera fizyczna oddzielającą od świata zewnętrznego; konieczność 
pobytu w izolacji przez czas ściśle określony; dwa wyraźnie oddzielone światy (podział na podwładnych i personel); 
ściśle zaplanowany czas w ciągu dnia (co reguluje tzw. porządek wewnętrzny); całość życia mieszkańców instytucji 
totalnej toczy się w jednym i tym samym miejscu oraz podlega tej samej, jednej władzy; szczegółowe ramy 
regulaminowe określające życie w zakładzie karnym (co można, czego nie wolno robić) zawarte są przede wszystkim 
w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz tzw. regulaminie wykonywania kary pozbawienia wolności; 
system kar i nagród premiujący zachowania zgodne z obowiązującym regulaminem; ograniczony kontakt ze światem 
zewnętrznym. Zob. szerzej, (Goffman, 1975, s. 4-5). 
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m.in. wyniki badań własnych autora1 dotyczących subkultury więziennej jako zjawiska patologii 

społecznej.  

 

1. Specyfika i struktura grupy subkulturowej funkcjonującej warunkach izolacji 

więziennej  

 

W celu przeprowadzenia pełniejszej analizy badanego problemu należy na wstępie zaznaczyć, że 

subkultura przestępcza występująca w warunkach izolacji więziennej  określana jest wieloma terminami.  

W literaturze przedmiotu najczęściej można spotkać takie jej określenia, jak: ,,podkultura więzienna” 

(Korecki, Wrona, Górski, 1975); ,,nieformalna organizacja społeczna instytucji” (Krukowski, 1984, s. 43–

55), zwłaszcza totalnej; ,,podkultura przestępcza” (Szymczak, 2004, s. 141–154; Kuć, 2009); ,,podkultura 

drugiego życia” (Drwal, 1981; Moczydłowski, 1998),,grypsera”; ,,grypserka” (Szaszkiewicz, 1997)2; 

,,podkultura przemocy” (Sarzała, 2006). W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji, których 

autorzy próbują precyzyjnie określić zjawisko subkultury więziennej. W niniejszej pracy używany będzie 

terminem subkultura więzienna, pomimo że zdaniem autora bardziej zasadne byłoby posługiwanie się 

pojęciem „subkultura przemocy”, które pełniej wyraża istotę tego zjawiska, a zwłaszcza jego agresywny  

i destrukcyjny wymiar.  

Występująca  w społeczności osób pozbawionych wolności subkultura więzienna dzieli 

społeczność więźniów na dwie grupy: 1) tzw. „prawdziwych ludzi”, posiadających uprzywilejowaną 

pozycję i pełniących w niej wiodącą rolą; 2) pozostałych więźniów „nie swoich”, czyli tzw. „nieludzi” 

odgrywających w tej społeczności rolę marginalną. Zasady organizujące działalność subkultury więziennej 

opierają się na dychotomicznym postrzeganiu społeczności więziennej i podziale na „my” i „oni” 

(pozostali). Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że pomimo przeobrażeń subkultury  na 

przestrzeni ostatnich lat nadal podział ten występuje w warunkach izolacji więziennej. 

W więzieniu jest podział na tych, którzy grypsują, i tych, co nie grypsują, i inaczej traktuje się grypsujących,  

a inaczej niegrypsujących. Jest też podział w celach, np. są cele mieszane, w których siedzą ze sobą razem grypsujący  

i niegrypsujący, oraz cele niemieszane, w których siedzą sami grypsujący lub sami niegrypsujący. Ja grypsuję, dlatego że jestem 

jako grypsujący inaczej i lepiej tutaj przez wszystkich traktowany, a wśród kolegów mam szacunek. (Hubert) 

Nie powiedziałbym, że grypsowanie zanika, może powiem tak – zmienia się, ale nadal jest podział na tych, 

którzy grypsują, i na tych, którzy nie grypsują. Uważam, że grypsowanie to jest coś, czego nikt w więzieniu nie zmieni, bo 

                                                 
1 Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku i objęto nimi grupę18 skazanych, w wieku 19–51, odbywających karę 
pozbawienia wolności w trzech zakładach karnych w Polsce, tj. Zakładzie Karnym w Barczewie, Iławie oraz 
Kamińsku. Badania oparte zostały na wywiadach oraz nagrywaniu i transkrypcji, a także na obserwacji, analizie 
tekstów i dokumentów. Celem podjętych badań było poznanie swoistego sposobu widzenia przez osoby pozbawione 
wolności zachowań agresywnych, podkultury i narkomanii więziennej oraz ich uwarunkowań w wąskim 
przestrzennie świecie izolacji więziennej, a także oddziaływań penitencjarnych ukierunkowanych na ich 
minimalizowanie. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały tylko niektóre z wyników badań, ukazujące 
jednostkowy sposób widzenia przez osoby pozbawione wolności, przejawów subkultury więziennej. Przybliżenie 
konstruktów myślowych tworzonych przez skazanych uczestniczących w badaniach, pozwala na bardziej wnikliwe 
zobrazowanie specyfiki tego zjawiska i jego destrukcyjnego wymiaru. 
2 Niektórzy autorzy zajmujący się tą problematyką uważają terminy: subkultura więzienna i grypserka, jak też 
podkultura przestępcza za określenia synonimiczne (Braun, 1975; Piecuch, 1981). 
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każdy woli grypsować, ponieważ pod celą inaczej traktuje się grypsujących, a inaczej niegrypsujących, jest taki podział  

w zachowaniu. (Janusz) 

Według uczestników subkultury więziennej „ludźmi” są tylko oni, czyli wszyscy uczestnicy 

podkultury więziennej (grypsujący), natomiast „nieludzie” (tzw. frajerzy) to wszyscy, którzy nie należą do 

grupy nieformalnej. Stosunki między tymi grupami oparte są na ściśle określonych zasadach, które reguluje 

niepisany kodeks (Szaszkiewicz, 1997, s. 48–49 Przybylińsk,i 2005, s. 65–67), dający pozycję 

uprzywilejowaną „ludziom”, a pogardzanym przez nich pozostałym więźniom - „frajerom” status osób 

drugiej kategorii.  

Określenia, takie jak frajer czy inne obraźliwe, a nawet bardzo wulgarne słowa ze strony grypsujących spotyka się 

w więzieniu cały czas, wszędzie. Są one na porządku dziennym, wszędzie, na spacerze, w szkole, na zakładzie, w celach 

mieszanych, i to jest moim zdaniem jeden z gorszych objawów grypsowania. Według mnie to jest głupota, ale nie jest to 

zwykła głupota, ponieważ poniża ona innych. Ja nie uznaję takich ludzi, jakimi są ci grypsujący, bo normalny człowiek da 

sobie radę wszędzie, nie musi mieć ze sobą dziesięciu, bo kopać jednego w dziesięciu to nie jest normalne, a grypsujący mogą 

skopać każdego za wszystko, np. za złe spojrzenie, za to, że ktoś z niegrypsujących wyszedł pierwszy przed grypsującym. Ja 

nie powinienem nawet panu tego mówić, bo mógłbym mieć przez to kłopoty, ale nasza rozmowa jest anonimowa, więc mówię. 

(Adam) 

Uczestnicy subkultury więziennej swojej grupie przypisują cechy pozytywne. Natomiast pozostali 

więźniowie stanowią według nich zagrożenie dla solidarności wewnętrznej grupy i budzą wrogość. Osoby, 

które nie uczestniczą w podkulturze więziennej są postrzegani przez jej uczestników jako więźniowie 

drugiej kategorii, których można eksploatować, wykorzystywać do pełnieni wszelkiego rodzaju posług 

oraz stosować wobec nich przemoc. Uznawani są przez „grypsujących” za jednostki bez własnego zdania, 

pozbawione honoru, zdolne do donosów i kompromisów, co powoduje, że są traktowani jako grupa 

niższa, służebna w stosunku do grupy „ludzi”. Uczestnicy podkultury często zmuszają niegrypsujących do 

wykonywania posług osobistych, także tych, które są sprzeczne z obowiązującym regulaminem (np. 

przenoszenie nielegalnych przedmiotów), a także do brania na siebie przewinień, których dokonali 

„grypsujący”. 

Ja nie grypsuję, ponieważ nie chcę poniżać innych, jestem niegrypsujący, ale nie czuję się gorszy od nich, od 

grypsujących, co z tego, że np. mówią, że jestem frajerem, dla mnie frajerem jest ten, kto mówi coś takiego o innym człowieku. 

To on jest dla mnie frajerem, bo on musi się zbić w grupę, żeby przetrwać w więzieniu, a ja tego nie muszę robić, nie muszę 

też wszystkim ręki podawać, ja podaję rękę tylko tym, którzy na to zasługują, i wiem, że są normalni, nie kombinują, nie 

ubliżają innym. Uważam, że wyzywanie kogoś, że jest frajerem, czy w inny obraźliwy sposób, że jest taki czy owaki, nie ma 

sensu, a tylko poniża drugiego człowieka. (Marcin) 

Podkreślmy jednak, że przedstawiony podział społeczności więziennej jest daleko idącym 

uproszczeniem, ponieważ biorąc pod uwagę zajmowaną pozycję w podkulturze więziennej i pełnioną  

w niej rolę, można dokonywać dalszych podziałów. Wśród „grypsujących”  możemy wyszczególnić takie 

osoby, które muszą się podporządkować decyzjom, oraz takie, które te decyzje narzucają. Pomimo tzw. 

„ideologii solidaryzmu grypserskiego” wpływ poszczególnych uczestników na funkcjonowanie grupy 

podkulturowej rozkłada się niesymetrycznie. W konsekwencji więzienna grupa subkulturowa jest 
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rozdrobniona i przypomina piramidę, na szczycie której znajduje się nieliczne grono przywódcze (tzw. 

elita więzienna), następnie bezpośrednie zaplecze i szeregi zwykłych uczestników. Natomiast głos 

decydujący posiada najczęściej kilku osadzonych (tzw. kolektyw prowodyrów), podejmujących 

najważniejsze decyzje. Z kolei pozostali członkowie grupy podkulturowej muszą lojalnie wypełniać 

odgórne rozkazy, nawet jeżeli nie zgadzają się z ich celem i sensem. Prowodyrami są przede wszystkim 

więźniowie zajmujący wysoką pozycję w hierarchii grupy nieformalnej, których władza opiera się na sile  

i strachu1. Osoby te mogą bowiem decydować o degradacji pozostałych uczestników podkultury 

więziennej, co określane jest w gwarze więziennej „posłaniem do dołu” lub tzw. „przecweleniem”, które w 

nomenklaturze więziennej oznacza najniższą pozycję w społeczności więziennej. W konsekwencji 

rygorystyczne podporządkowanie, a zwłaszcza lęk przed degradacją, prowadzi do dysonansu 

wewnętrznego w poglądach członków grupy. Sytuacja taka sprawia, że dochodzi do drastycznej 

sprzeczności między ścisłą podległością i strachem a oczekiwaną postawą, jaka powinna cechować więźnia 

uczestniczącego w subkulturze, czyli: twardością, nieugiętością, niezależnością, silnym charakterem oraz 

dominującym, władczym zachowaniem. 

Należy jednak zaznaczyć, że „niegrypsujący”, podobnie jak „grypsujący” stanowią grupę 

wewnętrznie zróżnicowaną, w której najniższą pozycję zajmują „poszkodowani” (Snopek, 2010, s. 102–

108), określani w gwarze więziennej jako „cwele”. Wyróżnić można trzy grupy więźniów posiadających 

status poszkodowanych: 1) posiadający deficyty psychiczne oraz fizyczne (osoby o słabej sprawności 

fizycznej oraz o niskim poziomie umysłowym), 2) posiadający deficyty psychiczne, zaś fizycznie sprawni 

(osoby w dużym stopniu niezaradne), 3) fizycznie słabi, bez defektów psychicznych (Hołyst, 2006,  

s. 1039–1040). Więźniowie ci budzą szczególną niechęć ze strony uczestników podkultury, którzy 

manifestują wobec nich wyjątkową wrogość i agresję, będącą niemal rytualnie powielanym zachowaniem. 

Więzień posiadający status „poszkodowanego” ponosi bardzo dotkliwe konsekwencje swojego 

naznaczenia, co oznacza, że zgodnie ze zwyczajem więziennym pozostałe osoby nie mogą się z nim 

przyjaźnić ani nawet kontaktować (np. nawet podanie takiej osobie ręki degraduje – „przecwela”).  

W związku z tym relacje interpersonalne takich więźniów z innymi więźniami są w poważnym stopniu 

ograniczone, gdyż próba nawiązania bezpośredniego i bliższego kontaktu z „poszkodowanym” skutkować 

może degradacją więźnia wchodzącego w taki kontakt i nadanie mu również statusu ,,poszkodowanego”. 

Wśród podstawowych kryteriów decydujących o degradacji do kategorii więźniów tzw. 

poszkodowanych dominują: fakt bycia homoseksualistą, współpraca z administracją więzienną lub inną 

instytucją wymiaru sprawiedliwości bądź też organami ścigania, określone predyspozycje psychofizyczne, 

cechy somatyczne lub też przynależność do określonych grup zawodowych. Szczególnie łatwo ofiarą dla 

agresywnych i przebiegłych uczestników podkultury więziennej stają się zwłaszcza osoby ociężale 

umysłowo, ponieważ ich obniżona zdolność samokontroli bywa przyczyną wpadania w pułapki 

                                                 
1 Obecnie w środowisku więziennym najistotniejszy jest fakt przynależności do zorganizowanych grup przestępczych 
przed aresztowaniem. W związku z tym powiązania przestępcze i tzw. status przestępczy i zasobność materialna  
z wolności mają decydujący wpływ na autorytet i zajmowaną pozycję w środowisku więziennym. Natomiast do lat 
90. XX wieku najwyższą pozycję w hierarchii więziennej zajmowali „grypsujący” recydywiści, posiadający barwną 
przeszłość (np. agresywne zachowanie, „sukcesy” w buntach i innych formach walki z administracją więzienną). 
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zastawione przez grypsujących. Istnieje również wiele innych przesłanek wpływających na degradację do 

statusu poszkodowanego poza przedstawionymi powyżej kryteriami. Odnoszą się one zwłaszcza do osób, 

które: dokonały przestępstw uznawanych przez skazanych za hańbiące, tj. naraziły się grupie 

podkulturowej, obciążyły drugą osobę w postępowaniu karnym, pracowały w organach ochrony porządku 

prawnego lub z nimi współpracowały bądź też są życiowo słabe oraz nieporadne (Szaszkiewicz, 1997; 

Przybyliński 2005, s. 35). Ponadto wśród przyczyn nadania statusu więźnia poszkodowanego można także 

wymienić delikatne rysy twarzy upodabniające mężczyznę do kobiety (Radochoński, 2004, s. 314-319). W 

środowisku więziennym „kobieca uroda” nasuwa porównania do płci żeńskiej, co w środowisku 

grypserskim jest obraźliwe, ponieważ dominuje w nim stereotyp silnego mężczyzny. Zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w podkulturze więziennej „poszkodowanemu” (cwelowi) nie przysługuje godność  

i można zrobić z nim wszystko  w związku z tym wszelka agresja wobec niego spotyka się wśród 

uczestników ze zrozumieniem i akceptacją.  

Osoby poszkodowane stanowią więc najbardziej wyalienowaną oraz najmniej zintegrowaną grupę 

więzienną, a najczęściej stosowaną przez nich formą obrony jest ucieczka i izolacja (Snopek, 2012, s.135). 

Więźniowie „poszkodowani” są nie tylko szykanowani psychicznie (np. wspomniany zakaz podawania im 

ręki czy też zakaz wspólnego spożywania posiłków przy jednym stole z innymi więźniami) i wyko-

rzystywani, wręcz eksploatowani w pracach porządkowych w celi, lecz przede wszystkim  doświadczają 

agresji i przemocy. W związku z tym muszą oni  być w sposób szczególny chronieni przez administrację  

w celu zapewnienia im bezpieczeństwa (Krause, Przybyliński, 2012, s. 121). Więźniowie poszkodowani są 

przede wszystkim izolowani od innych współwięźniów (zwłaszcza uczestników podkultury więziennej) 

(Machel, 2007, s. 197-201). Najczęściej oznacza to nie tylko zwiększony monitoring i wzmożony nadzór ze 

strony personelu więziennego, lecz również konieczność osadzania „poszkodowanych” w tzw. 

pojedynczych lub „małoosobowych” celach z odpowiednio dobranymi współwięźniami (często  

o podobnym statusie). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku korzystania przez nich ze spacerów, 

zajęć kulturalno-oświatowych czy innych form wyjść grupowych (skład grupy musi wtedy być 

niejednokrotnie maksymalnie zminimalizowany i dobierany w sposób szczególnie wnikliwy).  

Podkreślmy również, że sposób traktowania więźniów poszkodowanych wpływa na ich 

osobowość i zachowanie utrudnia tym samym społeczną reintegrację tych obsob. Skazani ci odczuwają 

duże osamotnienie i negatywnie postrzegają samych siebie, nie są w stanie stosować żadnych 

mechanizmów obronnych, stają się podejrzliwi i nieufni oraz pozbawieni zdolności adaptacyjnych 

(Szałański, 1998, s. 63-69). 

Przyjęty w subkulturze więziennej podziała na ,,ludzi” i nieludzi”  powoduje więc, że więźniowie 

nie funkcjonujący w jej strukturach są zepchnięci przez członków subkultury na margines życia 

więziennego i doświadczają z ich strony wiele przejawów degradacji oraz antyhumanitarnego traktowania 

łącznie z podważaniem statusu człowieczeństwa. 
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2. Analiza czynników konstytuujących subkulturę więzienną i warunkujących jej 

destrukcyjny wymiar 

 

W analizie subkultury więziennej należy rówineż wskazać na te cechy i wartości, które ją 

konstytuują i tym samym decydują o jej istnieniu oraz specyfice. Istotnym wyznacznikiem istnienia każdej 

grupy o charakterze subkulturowym jest względna trwałość więzi wewnątrzgrupowych, wzmacniana silną 

motywacją jej uczestników (tworzących tylko im odpowiadające normy, wartości i wzory) do bycia jej 

członkami. W przypadku subkultury więziennej wyróżnić możemy trzy wartości nadrzędne, które  

w istocie stanowią jej ideowe podłoże i wyznaczają cele oraz umacniają spoistość grupy. Są nimi: 1) 

negacja prawa i walka z instytucjami, które je reprezentują i egzekwują; 2) solidarność grupową; 3) godność 

osobista tzw. „grypserski honor” (Szaszkiewicz, 1997, s. 45-60). 

Nadrzędna wartością wyznaczającą cel działania subkultury więziennej jest ,,negacja prawa i walka 

z instytucjami, które je reprezentują i egzekwują” , co dotyczy przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości  

i organów ścigania, a więc instytucji, które decydują o pozbawieniu wolności. Wśród podstawowych norm 

służących konfrontacji z przedstawicielami prawa i degradacji osób nieprzynależących do podkultury 

więziennej dominują więc takie zakazy jak: wchodzenie w jakiekolwiek rodzaje zażyłości z funkcjo-

nariuszami Służby Więziennej; wskazywanie wspólników, przyjmowanie funkcji nadawanych więźniom 

przez personel oraz wykonywania prac porządkowych i nieobowiązkowych zleconych przez personel 

więzienny; podawanie ręki osobom niebędącym członkami podkultury więziennej, oraz funkcjonariuszom 

Służby Więziennej określanych w gwarze więziennej „klawiszami” (nazwa ta wywodzi się od łacińskiego 

słowa clavis – klucz), dotykania klucza służącego do otwierania cel oraz pogardzanie przywilejami 

wynikającymi z regulaminu więziennego oraz nagrodami. 

Natomiast ,,solidarność grupowa” stanowi wartość zapewniającą ochronę grupy subkulturowej 

przed zagrożeniem zewnętrznym, a zwłaszcza osłabieniem integracji grupowej. Posiada ona istotne 

znaczenie w praktycznym funkcjonowaniu grupy, ponieważ jej konsekwentne przestrzeganie może 

spowodować, że w zasadzie każdy konflikt z jednym uczestnikiem podkultury więziennej może 

doprowadzić do konfrontacji z całą grupą. Ponadto zgodnie z zasadą solidarności, grupa zobowiązana jest 

do ponoszenia konsekwencji (np. dyscyplinarnych) w przypadku popełnienia wykroczenia przez jednego  

z jej członków. W obecnych realiach więziennych dostrzec można raczej solidarność deklarowaną niż 

autentyczną i w zasadzie nie można mówić o prawdziwej, emocjonalnej wspólnocie członków grupy, lecz 

raczej o „względnej solidarności”, która jest wprost proporcjonalna do stopnia zagrożenia grupy od 

zewnątrz. Na solidarność mogą liczyć przede wszystkim osoby znaczące, czyli zajmujące wysoką pozycję 

w hierarchii grupy podkulturowej i dobrze sytuowane materialnie. Natomiast rzadko można spotkać 

przypadki czynnego wystąpienia grupy w solidarnym poparciu i obronie pojedynczego uczestnika 

podkultury więziennej, zwłaszcza kiedy jest on zwykłym jej członkiem.  

Uczestnictwo w podkulturze nie wiąże się z agresywnym zachowaniem. My po prostu przestrzegamy określonych 

zasad i jesteśmy lojalni wobec siebie, nie donosimy na siebie i się wzajemnie szanujemy. Są przypadki, że nieraz trzeba 
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komuś wytłumaczyć jak powinien się zachowywać, ale robimy to tylko wtedy, kiedy sobie ktoś na to zasłużył. Nieraz sam 

to musiałem zrobić, ale tylko w sytuacjach, kiedy to było konieczne. (Jarosław) 

W celu ochrony i podtrzymywania solidarności grupowej istnieje obowiązek przestrzegania przez 

uczestników podkultury więziennej szeregu norm, zwłaszcza takich m.in. takich jak wspomniane wcześniej 

ponoszenie przez wszystkich członków grupy konsekwencji zachowań każdego „człowieka” (członka 

podkultury więziennej), zakaz podawania ręki osobą spoza grupy grypserskiej, obowiązek dzielenia się  

z „ludźmi” wszelkimi dobrami (np. papierosami, herbatą, artykułami żywnościowymi itp.), uczestnicy 

podkultury – „ludzie”, jedzą wspólnie przy stole, a niegrypsujący „frajerzy” osobno, obowiązek jawnego 

grypsowania (nie można wypierać się przynależności do subkultury więziennej, należy grypsować jawnie). 

Nie grypsuję, ponieważ uważam, że człowiek, który trafia do więzienia i przystępuje do podkultury, to nie chce 

wyjść z tego kręgu kryminogennego, lecz dalej w nim chce być, bo jeżeli na przykład mówi, że musi grypsować, bo takich ma 

kolegów, też grypsujących, no to kim są ci koledzy? Sami więc pokazują, że dla nich najważniejsi są koledzy,  

a najważniejsza powinna być rodzina i stabilizacja życiowa, to jest priorytet, a nie koledzy ze świata przestępczego (Jan). 

Istotną rolę w subkulturze więziennej odgrywa swoiście pojmowana przez jej uczestników 

,,godność osobista i grypserski honor”. Członkowie podkultury więziennej kierują się przekonaniem, iż 

przysługuje im szczególna godność osobista oraz tzw. grypserski honor, dzięki czemu przypisują sobie 

wyjątkowy status człowieczeństwa, pozwalający na podporządkowanie im wszystkich innych więźniów, 

którzy nie są uczestnikami grupy podkulturowej. Każdy z uczestników subkultury więziennej, kierując się 

tą „wyjątkową godnością” i „honorem grypserskim”, zobowiązany jest tym samym do szykanowania, 

poniżania i ośmieszania wszystkich innych współwięźniów niespełniających minimum wymogów kodeksu 

grypserskiego (Szaszkiewicz, 1997: Przybyliński, 2005, s. 69). Zjawisko to w sposób szczególny dotyczy 

więźniów młodocianych. Więźniowie ci są najbardziej podatni na podkulturową indoktrynację, bowiem  

w jej wyniku stają się kimś ważnym, czyli według nomenklatury obowiązującej w podkulturze więziennej – 

„ludźmi”. Przyjmując podkulturową zasadę, zgodnie z którą każdy „człowiek” kierujący się „grypserskim 

honorem” powinien gardzić innymi więźniami, utwierdzają się w przekonaniu o swej wyjątkowej godności 

i ,,szczególnym honorze”. Uczestnicy subkultury więziennej postrzegają się więc jako „lepsi” i „ważniejsi” 

oraz pogardzają pozostałymi „niegrypsującymi” więźniami, a także  wymagają od nich okazywania 

szczególnego szacunku, który niejednokrotnie wymuszają, stosując przemoc. W konsekwencji domeną 

funkcjonowania młodocianych uczestników podkultury więziennej staje się brutalność i agresywność, co  

z kolei powoduje szereg trudności wychowawczych i sprawia, że młodzi więźniowie najtrudniej adaptują 

się do warunków pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej (Sarzała, 2009, s. 35).  

Przyjęcie podstawowych wartości wyznaczających cele działania podkultury więziennej implikuje 

także szereg wielu innych norm szczegółowych, których zadaniem jest ochrona wartości nadrzędnych oraz 

pomoc w ich realizacji. Uczestnicy podkultury więziennej dysponują więc własnym, odrębnym systemem 

norm określających zarówno obowiązujące i dozwolone, jak i zakazane, niepożądane wzory postępowania, 

zgodne z przyjętymi wartościami nadrzędnymi (celami). Normy te ujęte są w ramy tzw. niepisanego 

,,kodeksu grypserskiego” (Krause, Przybyliński, 2012, s. 123) i ich zadaniem jest regulowanie zachowań 

członków grupy we wszelkich możliwych sytuacjach życia więziennego, a są nimi zwłaszcza normy 
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służące konfrontacji z przedstawicielami prawa i degradacji osób nieprzynależących do podkultury 

więziennej oraz normy chroniące solidarność grupową. 

W subkulturze  więziennej istotną rolę odgrywają m.in. tzw. normy rytualno-magiczne, stanowiące 

specyficzny rodzaj norm szczegółowych, które regulują wykonywanie prozaicznych czynności dnia 

codziennego, a ich zadaniem jest również ochrona wartości nadrzędnych. Przykładem może być zasada 

mówiąca, iż „grypsujący” (tj. w nomenklaturze uczestników podkultury więziennej – „ludzie”) jedzą 

wspólnie przy stole1, a pozostali więźniowie - „frajerzy” (tj. w nomenklaturze uczestników podkultury 

więziennej – „nieludzie”) – osobno, tzn. poza stołem, np. na ławce, taborecie, na swoim łóżku. Zasada ta 

dotyczy również wspólnych naczyń – „platerów” – w gwarze więziennej talerzy (np. platery osób 

niegrypsujących, tzw. frajerskie, znajdują się w oddzielnej szafce, jak i wszelkie dodatki, przyprawy, sztućce 

itp.). 

(…) Na przykład jak siedziałem na celi mieszanej, gdzie było nas dwóch grypsujących i trzech niegrypsujących, to 

też wprowadziliśmy podział, że grypsujący robili wszystko oddzielnie i niegrypsujący oddzielnie, np. niegrypsujący musieli 

oddzielnie jeść, a nie z nami przy wspólnym stole, oddzielnie też musieli trzymać platery, tj. naczynia, widelce, łyżki, no  

i musieli nam usługiwać, np. posprzątać po nas wszystko, my nie musieliśmy zmywać, sprzątać i nikt z nich się nawet nie 

próbował nam postawić, nie było z ich strony żadnego oporu. Taka jest więc na przykład różnica między grypsującymi  

a niegrypsującymi, i dlatego wszyscy wolą grypsować, ale nie wszyscy mogą. (Janusz) 

Przedstawione normy nie wyczerpują całego ich obszernego katalogu obfitującego w różno-

rodność zasad podkulturowych, których przedstawienie przekracza rozmiary niniejszego opracowania.  

W związku z tym przedstawiono tyko te z nich, które w sposób najbardziej wyraźny i charakterystyczny 

wskazują na istotę i specyfikę zjawiska podkultury więziennej.  

Wśród innych najważniejszych czynników konstytuujących podkulturę więzienną, istotną rolę 

odgrywa także ukształtowany przez jej uczestników i bardzo dobrze rozwinięty system komunikacji, 

złożony z dwóch uzupełniających się elementów – sposobów przekazywania informacji, tj. gwary 

więziennej i pozawerbalnych środków komunikacji. Ważną rolę, zwłaszcza w identyfikacji grupowej  

i integracji osób deklarujących swą przynależność do podkultury więziennej, odgrywa jednak komunikacja 

językowa. Wskazują na to specyficzne modele wzajemnej komunikacji werbalnej (z kim, kiedy i w jakich 

okolicznościach można się komunikować, jakiego języka powinno się używać, co wypada, a czego nie 

wypada mówić itp.). Należy ponadto podkreślić, że używane w podkulturze więziennej słowa posiadają 

jednocześnie moc degradowania społecznego, ponieważ przy ich pomocy więźniowie mogą kreować nową 

rzeczywistość (np. określenie czyjejś niskiej pozycji lub umieszczenie kogoś poza nawiasem 

uprzywilejowanej grupy grypsujących (w tym celu używane są tzw. bluzgi). 

Gwara więzienna jest jednocześnie najsilniejszym czynnikiem identyfikacji grupowej i pełni rolę 

„spoiwa drugiego życia”. Zaznaczmy bowiem, że posługiwanie się wspólnym językiem, trudno 

zrozumiałym dla osób postronnych, z jednej strony integruje członków grupy między sobą, a z drugiej jest 

                                                 
1 W podkulturze więziennej szczególne miejsce posiada stół (w gwarze więziennej: ,,blat”) należący do tych 
przedmiotów, którym nadawana jest ranga symbolu. W środowisku subkultury więziennej stół jest znakiem łączności 
i braterstwa. Wyrażenie „zblatować się z kimś” oznacza szczególnie bliską więź między dwojgiem „ludzi” (od słowa 
blat – stół). (Szaszkiewicz, 1997, s. 53). 
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czynnikiem tworzącym i utrzymującym odrębność grupy subkulturowej od innych grup, które nie używają 

takiego języka. Wiele słów posiada w języku grypserskim zupełnie inne znaczenie niż w przypadku 

wulgarnych wyrażeń języka mówionego używanego na wolności. 

Zdaniem niektórych badaczy, „gwara jest wyrazem solidarności posługujących się nią 

przestępców, a jednocześnie pewnym stopniem wtajemniczenia. Użycie jej daje poczucie mocy, pewności, 

bezpieczeństwa i odrębności” (Morawski, 1965, s. 10–11). Więźniowie posługując się gwarą grypserską 

manifestują swoją odrębność od pozostałych oraz są dumni z faktu, że czymś różnią się od innych 

więźniów, cieszą się, czują się ważni, gdy mogą posługiwać się niezrozumiałymi dla innych wyrazami” 

(Morawski, 1968, s. 10–11). Funkcjonowanie osób w warunkach izolacji więziennej jest przykładem, jak 

pewne zachowania werbalne i zakazy tabuistyczne zastępują niejako zdegradowaną „przestrzeń trwałą” lub 

próbują odbudować nieistniejący z powodu przeludnienia cel mieszkalnych dystans indywidualny  

i społeczny w kontaktach międzyludzkich.  

Myślę, że podkulturze więziennej sprzyja zwłaszcza ścisła izolacja, ponieważ kiedy byłem na zakładzie 

zamkniętym bardziej mi zależało na podkulturze. Właściwe to nie wiem dlaczego, może powodowała to izolacja, mury, 

kraty, ciasne cele, rozłąka z rodziną. Szuka się wtedy jakiegoś wsparcia, poczucia, że jest się kimś ważnym, szacunku 

wśród osób, z którymi się jest praktycznie przez całą dobę i nie można się od nich uwolnić. Człowiek jest praktycznie cały 

czas zamknięty i dozorowany, i dlatego najważniejsze jest to, co się dzieje w więzieniu i co myślą o tobie inni oraz jak cię 

traktują, przede wszystkim to się liczy. (Bogdan) 

Przebywanie w warunkach izolacji więziennej prowadzi do silnej deprywacji wielu innych 

istotnych potrzeb człowieka. Jak podkreśla Krystyna Ostrowska, w warunkach tych „występuje 

szczególnie deprywacja potrzeb psychicznych i społecznych, tzn. stan niezaspokojenia dowolnej potrzeby 

w poczuciu własnej wartości i sensie przeżywanej egzystencji”. W związku z tym posiadanie własnego 

modelu komunikacji pozwala jednocześnie na zaspokojenie wielu potrzeb, które w warunkach instytucji 

totalnej jaką jest m.in. zakład karny ulegają deprywacji (m.in. bezpieczeństwa, przynależności, znaczenia 

itp., uważanych za podstawowe potrzeby psychiczne człowieka) Nie można jednak zapominać, że gwara 

więzienna charakteryzuje się wysokim stopniem wulgarności i agresji oraz silną ekspresją emocjonalną. 

Cechuje ją brutalność i wulgarność słownictwa oraz nieproporcjonalnie duża liczba słów o treści 

erotycznej (Królikowska, 1975, s. 5) związanych z prostytucją i życiem seksualnym. Zawierając bardzo 

dużo słów uważanych powszechnie za ordynarne, nieprzyzwoite i obraźliwe, posiada ona destrukcyjny, 

agresywny wymiar. W związku z tym stanowi nie tylko „narzecze grup nieformalnych”, gwarę przestępczą, 

lecz jest także „nośnikiem negatywnych wartości”. (Morawski, 1965, s. 39–44; Kania, 1972, s. 597); 

(Stępniak, 1973, s. 213; Milewski, 1971, s. 93, Szaszkiewicz, 1997). 

Istotne zagrożenie stanowi także zjawisko przenikania wzorów subkulturowych do środowiska 

personelu, co przejawia się zwłaszcza w podzielaniu przekonań i postaw odpowiadających niekiedy 

oczekiwaniom podkultury więziennej, w tym wartości preferowanych przez więźniów. W niektórych 

przypadkach możemy bowiem mówić o częściowej, nieświadomej asymilacji wzorów podkulturowych 

przez personel więzienny oraz o przejmowaniu słownictwa i elementów gwary więziennej (zwłaszcza 

przez personel niższego szczebla) (Schmidt, 2009, s. 104). Jest to sytuacja niekorzystna dla personelu 
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więziennego, ponieważ zagraża nie tylko jego tożsamości zawodowej, lecz także ogranicza skuteczne 

przeciwdziałanie przejawom subkultury i jednocześnie utrudnia proces resocjalizacji penitencjarnej 

więźniów – zwłaszcza uczestników subkultury więziennej.  

 

Konkluzje  

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że subkultura więzienna posiada wyraźnie dewiacyjny i destruk-

cyjny charakter na co wskazuje wyraźne pogwałcenie przyjętych oficjalnie zasad funkcjonowania zakładu 

karnego jako instytucji resocjalizacyjnej, jej celów i porządku oraz obowiązujących norm społecznych  

i podstawowych ogólnoludzkich wartości. 

W świetle przeprowadzonej analizy możemy również stwierdzić, że więzienna  grupa 

subkulturowa jest pewną zbiorowością ludzi posiadających silnie wykształconą świadomość odrębności  

i tworzących pewną całość, których łączy silna więź mająca swoje źródła w ich sytuacji życiowej, tzn. 

przebywaniu w warunkach izolacji więziennej. Wśród najważniejszych czynników tej więzi należy wskazać 

na wspólny, odrębny od ogólnie przyjętego, model komunikowania się oraz system wartości i reguł 

postępowania, który znajduje się w zdecydowanej opozycji wobec obowiązującego regulaminu, porządku 

dnia i innych przepisów regulujących życie w więzieniu. Istotnym czynnikiem utrzymującym spójność 

nieformalnej zbiorowości (grupy) więźniów jest także publicznie manifestowana wrogość do wymiaru 

sprawiedliwości, policji, administracji więziennej oraz wszystkich osób nieuczestniczących w podkulturze, 

a zwłaszcza tych, którzy są podejrzewani o współpracę z wymienionymi instytucjami, a także do osób 

wykazujących anomalie umysłowe lub odmienne preferencje seksualne lub tych, które na wolności 

pracowały we wszelkiego typu formacjach mundurowych bądź związanych z wymiarem sprawiedliwości. 

Wskazując na destruktywny wymiar subkultury więziennej można zatem stwierdzić, że akceptacja 

jej zasad wskazuje nie tylko na zaburzony system wartości i podstawowych norm społecznych, lecz także 

świadczy o przyjęciu błędnej, zniekształconej wizji człowieka. Akceptacja norm podkultury więziennej  

i ich przestrzeganie to jednoczesna negacja człowieczeństwa pozostałych więźniów nieuczestniczących  

w tego rodzaju strukturach. Postawa taka jest więc zarówno wyrazem deprecjonowania godności drugiej 

osoby, jak i wręcz jej depersonalizowania. Także w świetle wypowiedzi badanych więźniów subkultura ta 

jawi się jako zjawisko negatywne, które nie tylko dzieli społeczność więźniów na dwie wrogie wobec siebie 

grupy, lecz także deprecjonuje podmiotowość drugiego człowieka i staje się istotną barierą w procesie 

readaptacji społecznej. 

W przypadku uczestnictwa w subkulturze więziennej mamy zatem do czynienia nie tylko  

z brakiem internalizacji podstawowych norm społecznych, lecz wręcz z odrzuceniem podstawowych 

wartości ogólnoludzkich. Zaznaczmy także, że uczestnictwo w subkulturze więziennej danej osoby 

powoduje, że jest ona poddawana silnemu naciskowi ze strony innych członków oczekujących 

zaakceptowania przez nią destrukcyjnych ze społecznego punktu widzenia norm i wartości. Więźniowie 

decydujący się na udział w podkulturze więziennej i realizujący w swym postępowaniu jej normy 

rozpoczynają więc proces własnej destrukcji moralnej, prowadzący do głębokiej dehumanizacji systemu 
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wartości i postaw zarówno wobec siebie, jak i innych osób oraz społeczeństwa jako całości. Subkultura 

więzienna jako przejaw szczególnie destrukcyjnej patologii społecznej posiada zatem wyraźny profil – 

antyresocjalizacyjny oraz antyhumanitarny, przez co uniemożliwia nie tylko wewnętrzną poprawę 

człowieka i jego readaptację społeczną, która powinna być głównym celem wykonywania kary 

pozbawienia wolności (Fidelus, 2012; Pytka, 2010, s. 15-27), lecz także rozwój osobowy oraz realizację 

konstruktywnych celów życiowych.  

Wszelkie przejawy subkultury więziennej muszą więc być permanentnie i bardzo wnikliwie 

monitorowane przez personel więzienny w celu wypracowywania odpowiedniego modelu oddziaływań 

penitencjarnych ukierunkowanego na minimalizację tego zjawiska. Niezależnie bowiem, od tego, że 

obecnie jej przejawy ulegają przeobrażeniom to jednak nadal istnieje) i dostosowuje się do realiów 

współczesnego zakładu karnego (Miszewski, 2005, s. 90-91; Patrzyńska, 2005, s. 12) oraz przemian 

społeczno-kulturowych.  

Zjawisko subkultury więziennej z uwagi na wyjątkowo antyspołeczny i antyhumanitarny charakter 

powinno więc znaleźć się w centrum oddziaływań resocjlizacyjnych zarówno w warunkach 

instytucjonalnych jak i wolnościowych (Woźniak, 2015, s. 274) i być konsekwentnie eliminowane  

z zakładów karnych, ponieważ w przeciwnym razie, może przyjmować nowe, jeszcze bardziej 

destruktywne niż dotychczas formy występowania. Warto również zastanowić się na potrzebą pogłębienia 

aksjologizacji w obszarze resocjalizacji i profilaktyki osób pozbawionych wolności ukierunkowanej na 

rekonstrukcję ich systemu wartości i promowaniu pozytywnych wzorców kulturowych. (Sarzała, 2007,  

s. 269-270; 2009, s. 29-38). Przeciwdziałanie przejawom subkultury więziennej jest wiec ważnym zadaniem 

zarówno dla personelu penitencjarnego jak i kapelanów więziennych oraz wszystkich innych osób, którzy 

wspomagają proces moralnej odnowy człowieka pozbawionego wolności. 
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Abstracts: 

Katarzyna Szymańska, The Greek conception of the human beeing – “kalos kaghatos” in the 

ancient physical culture 

The aim of the article is to describe the philosophical conception of the human being called kaloskaghatos 

and show its place in the physical and spiritual culture. The achievement of the defined objective is 

accomplished by phenomenological and heuristic attitude in the use of synthetic and analytical methods. 

To realise that purpose I will present the philosophy of Plato and his predecessor who made the 

theoretical background for the understanding kalokhagatos idea. Furthermore I will present the concept in 

a context of the self-improvement. Finally I would like to touch the question of the relationship between 

human corporeality and spirituality and show its influence on ancient education. This subject can be a 

source for the field research for diverse areas of knowledge such as: philosophy, history, knowledge of the 

culture, anthropology, psychology. Practical purpose implies the possibility and the need to revitalize 

understanding of the physical culture in contemporary society. 

 

Małgorzata Wrześniak, Dextrarum iunctio – the symbolic meanning of wedding ring 

The study presents different wedding and engagement rings, decorated with images of right hands clasped 

together – dextrarum iunctio, from antiquity to the present times, which were very popular in Europe in the 

period between XII to XVIII century. Fede rings (it. mani in fede) are very significant artifacts, with deep 

symbolic meaning, signifying eternal love and presenting marriage as a serious decision and a permanent 

union. They were employed as an emblem of CONCORDIA – ideal agreement, cooperation, friendship 

and partnership in Roman antiquity. In Byzantium wedding rings were inscribed with the word 

OMONOYA – harmony in God. In medieval Europe fede rings were generally simple and silver, with no 

other decoration. Starting from XV century, wedding rings became golden and were decorated with 

precious stones. Clasped hands were located on the opposite side of ring, so they were not used as a deco-

ration, but as a symbol of union and marriage. During the modern era – the Renaissance and Baroque - 

rings were decorated with different motifs: hearts, flowers, excerpts from the Bible, memento mori motifs 

(skulls and skeletons), biblical scenes, knots etc. They were all symbols of union between man and woman 

– real humanity created by God. In the second half of the XIX century, fede rings were no longer in use – 

wedding rings became very simple and without decoration, like today. Only in Ireland engagement and 

marriage is still celebrated with a claddagh – a ring decorated with hands (for friendship), hearts (for love) 

and crowns (for loyalty) – which is a variation of a fede ring. 

 

Paweł Skrzydlewski, Culture - which is what perfects the human person to achieve happiness 

The problem, which will be taken revolves around the show the two clashing in the consciousness of 

modern man's vision of cultures, ie.: the vision of culture as the cultivation of a man focused on his 

achievement of the fully his perfection (optimum potentiae) and the vision of culture as everything that 

carries within itself created by Human value. These visions greatly influenced the field of humanistic 
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knowledge, its functioning and the rear of real human life. They are often ideological base for the creation 

of individual and social activities, they tend to specific structures in public life. Remarkably, they have 

different foundations of anthropological grow out of different visions of the world and prefer to 

appropriate for themselves epistemological beliefs. Above all, they are the model for the culture, and even 

be tempted to thesis that generate specific form of civilization. In the article discussion focused on the 

appearance of problems: 1. Philosophical concepts of culture recognized as one of everything that 

perfects the human person; 2. The modern concept of culture as a fact realized by human values; 3. The 

culture of death and the attack on the human person. 

 

Michał Jeżewski, Correlation between culture and religion 

Religion as a phenomenon of universal nature in historical and geographical terms has   always aroused 

the interest of human beings and has been the subject of pre-scientific reflections. As a result of 

geographical discoveries enabling one to reveal the previously unknown, new worships and religions, and 

following the development of natural sciences, one began to ask theoretical and scientific questions about 

religiousness and religion. The studies on this phenomenon were initiated in the first years of the 19th 

century and were developed and intensified in the second half of the 19th and in the 20th centuries. So far 

one has made many an attempt to deliver a scientific interpretation of religiousness and religion in the 

aspect of a cultural system – which means a system developed in the communal life – a set of symbols 

related to the broadly understood culture of social interaction and needs of the human personality. In the 

course of the studies on religious cognition, one saw the emergence of an opinion according to which 

religion, religiousness and God were placed outside of history and criticism of reason, and therefore 

beyond any scientific analysis. This thesis leads to the removal of religion from the control of reason and 

the scope of scientific research. Therefore, these and other similar obstacles have to be increasingly more 

often overcome by philosophers, specialists in religious studies (religiologists), anthropologists, 

ethnologists, culture experts and theologians, as well as by representatives of natural sciences. In view of 

the above, this article, which was based on an analysis of research materials from philosophy, religious 

studies, anthropology, ethnology and theology, as well as other humanities, brings closer to the reader just 

a tiny fragment of the abundant area of issues related to religiousness and religion. The purpose of this 

reflection is to present the issue of mutual relations between culture and religion, because it is the human 

beings that are the only creators of culture and since the dawn of time, wherever they have appeared, they 

have been changing the world of nature into the world of culture. One can say that culture is the "second" 

nature of human beings and only through culture can one actually get to know them. And although 

human beings do not owe their humanity to the created culture, they cannot act or exist outside it. 

 

Dominika Żukowska-Gardzińska, The person fitted with a culture 

The purpose of culture is humanisation - promoting an integral human development, which meet the 

spiritual dimension, corporeal, individual, social, transcendence. Culture would be the space in which the 

person has the ability to comprehensively develop. Culture sets the correct order of values, forms the 
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conscience, builds the reality in which person he can realize his social nature. According to John Paul II 

culture arises as the result of self-transcendence. However, it requires the presence creators of culture. 

 

Magdalena Torzecka, Artistic Culture Today – bred for the soul o dispensable goody? 

Analysis of participation in art from the recipients’ perspective 

Every now and then, there arise concerns over the issue of arts participation. The expectation that the 

attendance in cultural activities should be high, seems justified if one takes into account some prospective 

benefits of contact with art. And yet it appears suitable to evaluate the subject, above all – from the 

viewpoint of art recipients. Which of their psychological needs might have a chance of realisation through 

the contact with art? What makes people refuse to participate in art? Predilection for beauty is distinct for 

all human beings and the concepts of art and beauty have entwined for ages. However, with modern 

artists’ repudiation of aesthetic values, the need of beauty cannot be properly addressed. If not with 

aesthetic values, then it is with structuring narration that art can provide its recipients with. All humans 

cherish a strong wish to make their life understandable. To this end, some people turn to narratives in e.g. 

literature and theatre. But nowadays the need of narrative can be easily satisfied through the contact with 

products of mass culture. Mass culture is taking over many of the so-called high culture’s functions. This 

process can be explained through a number of factors, among which: the very nature of mass 

communication, default on meeting art criteria on the part of artists and some psychological defensiveness 

on the part of recipients.    

 

Rafał Szewczyk, Marta Ratomska, Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury 

wysokiej 

Participation in high culture requires certain predispositions, including high level of perceptual function, 

high level of education, and appropriate emotional sensitivity. The purpose of this article is to show that 

musical training can be one of the forms of shaping the readiness to participate in high culture. It is 

possible, inter alia, due to the relationship between music and language, which is increasingly emphasized 

in psychological literature. Based on the results of the studies using neuroimaging technology, the 

mechanisms of forming these predispositions to participation in high culture will be discussed. 

 

Maria Wojcieszek, Some psychological concepts of subjectiveness and how its embraced in the 

Philosophical thought of Karol Wojtyła 

This interdisciplinary article presents, compares and contrasts some psychological concepts of subjectivity 

(including four conceptions formulated respectively by Kofta, Jarymowicz, Obuchowski and Gurycka) 

with philosophical approach to subjectivity presented in the thought of Karol Wojtyła (later John Paul II).  

Important comparison and contrast concerns the role of awareness and self-awareness. Both of them play 

crucial role in the functioning of subjectivity both within the psychological and the philosophical 

approaches. However, Wojtyła concerns existence as a base for action, and action as a source of the 

knowledge about existence, whereas the hypothesis may be put that among the assumptions of the Kofta’s 
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concept lies an idea that intellectual action is a base for existence.  One of the differences between 

analyzed theories consists in the fact that subjectivity is considered by Wojtyła simultaneously as a gift and 

a task, both of them given to a human person, whereas in some psychological concepts subjectivity is not 

treated as a gift. 

 

s. Joanna Wiśniewska, Culture of everyday life in the female convents and religious congregations 

in the PRL 

The issue of cultural role of religious orders in Polish history has had many publications, presenting rich 

traditions, spiritual heritage and the contribution of religious orders in Polish material culture. A major gap 

in the existing research is about the culture of everyday life in the female convents and religious 

congregations after World War II. The aim of the article is to present this issue in the light of Primate 

Wyszynskispeeches to the nuns from the years 1956-1960. Religious orders and congregations in the 

reality of communist Poland did not have much chance for development. Despite unfavorable political 

conditions, It did not stop the father from having high demands towards the nuns, which included the 

wider culture of everyday life. Kardinal Wyszynski knew that Nuns culture and devotion played significant 

part in whether or not congregations will survive. 

 

Konrad Kulikowski, Interpersonal relationships with co-workers and work engagement - analysis 

in the framework of job demands resources theory 

This study addresses the question of whether interpersonal relationships with co-workers are linked with 

employee engagement. Employee engagement is an emerging concept in occupational psychology, 

strongly related to employee health and overall job performance. Thus, it seems to be important to 

understand links between employee engagement and relations with co-workers. Literature review of 

empirical studies in a framework of the job demands resources theory revealed that interpersonal 

relationships with co-workers characterized by mutual support and understanding is a significant predictor 

of employee engagement. Moreover interpersonal relationships with co-workers act as a mediator between 

other states like optimism and employee engagement. Furthermore empirical reports indicate that links 

between interpersonal relations and employee engagement can be moderate by level of job demands. 

Supporting relation with co-workers is strongly link with engagement in jobs with high demands whereas 

can be less important in job with low level of demands. There are some limitations of our analysis - most 

of current studies on relations with co-workers do not separate relations among colleagues and relations 

with supervisors, while they might have quite different effect on employee engagement. Further studies 

considering these aspects of workplace interpersonal relationships are needed. 

 

Edyta Wolter, Ecological Culture as the Hope of the 21ST Century  

The basis of the ecological culture is eco-philosophy, which originated in the second half of the 20th 

century., In this context, Henryk Skolimowski created the notion of ecological humanism (1974). Pursuant 

to this concept, human being is part of nature as its cosmic mother and carries the “Divine element” of 
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transcendence in himself - contains his desires, distinguished between spirituality and religiousness and 

values meditation.  Since he takes care of the quality of life of future generations, he is able to subordinate 

economy to qualitative aspects of life. In order to promote eco-development, he does not every 

opportunity related to the technical advancement, but chooses only the so called soft technology in 

harmony with the social and natural environment. Eco-philosophical view of life promotes the balance of 

the male and female element in social life, as well as creating compromise, intuitive thinking, preference of 

family values over economic ones as well as local, bioregional communities - decentralisation of social life. 

 

Andrzej Łukasik, Magdalena Marzec, Jarosław Jastrzębski, The pre-culture:- the culture of 

animals 

The article analyses issues related to the definition of the concept of culture. Referring to the arguments of 

various scholars an attempt has been also made to decide whether the concept of culture (in the limited 

sense – of pre-culture) can be applied to selected groups of species of animals. The mechanisms of animal 

social learning were described in detail: imitation, emulation, teaching, imitation and communication. 

These mechanisms are considered to be essential for the existence of elementary forms of culture. The 

article also refers to some problems brought up by some biologists, among others: the issues of 

methodological nature, which imply caution when commenting on the existence of culture in the animal 

world. 

 

Maria Ryś, Caring about Culture. Necessity to Build the Civilization of Love to Protect Family 

and Marriage 

"Civilization of love" is the expression introduced by Pope Paul VI in his speech at the end of the Holy 

Year on December 25th 1975. Paul VI's call to build the civilization of love was addressed to believers. 

John Paul II addressed the call to all nations and encouraged all people of good will to undertake the 

challenge. Developing the civilization of love means care about "more human world", the world built on 

values, first of all on love, but also on justice, truth, freedom and solidarity. The civilization of love is a 

civilization based on the proper hierarchy, on the priority of ethics over technology, man over things, 

spiritual values over material ones, mercy over justice, "to be" over "to have".  The author indicates that 

building the civilization, which serves the defense of marriage and family should be carried out by showing 

the meaning of a family. In this task the particular role is reserved for parents, teachers and educators. 

They should care about their own mature personality and shaping the appropriate hierarchy of importance 

as well as encouraging young people to join this important, common task. 

 

Maciej Adamski,  Love and marrital satisfaction among couples with short and long marriage 

status  

This article discusses the relationship between the intimacy, passion and a commitment and marital 

satisfaction among a group of pairs of short and long traineeship. This issue required the answers to the 

questions: What is the degree selected in marriage in the short and long internship. What is the 
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involvement of spouses? What is the shape intimacy and passion in marriages of short and long-serving? 

The results showed a positive relationship between love and marital satisfaction. The results showed that 

with increasing length of service marital satisfaction increases. 

 

Agata Majewska, Culture of forming a real community of people in a family  

The paper presents a culture-creating role of a family and its participation in social life. The family 

community is understood here as a natural and basic environment of transmitting and developing culture. 

What matters in those considerations is the process of learning – gradual acquisition of values, norms and 

rules of conduct shared with the next generations. It is also necessary to point out to the concept of 

„culture of life”, whose consequence is accepting and respecting the life of every human being and that of 

a family. Each family, with its own culture, is a part of a bigger context of social life. Taking into account 

current social changes and phenomena, it has to be remembered that protection and support for further 

development – broadly understood as culture – is to be found primarily within a family.  

 

Ks. Waldemar Woźniak, Cultural effects in resocializing process 

Resocializing addresses socially disadapted individuals, including prisoners and persons in young 

offenders' homes. It has become imperative to look for such methods that can guarantee effective 

resocializing. The term 'culture' has several meanings. In the broad sense of the word, numerous 

resocializing activities can be found in 'culture'. They include such activities as learning, working, sport and 

leisure. In case of socially disadapted individuals it is necessary to supplement elementary education with 

vocational training. Learning a skill, especially a marketable one may prove crucial for social reintegration. 

New cultural forms are created in the process of working and the very effort and responsibilities 

undertaken contribute to forming individual culture. Sport, leisure and sightseeing may also play 

resocializing functions. Sport develops physical fitness; leisure provides rest and sightseeing cognition. 

Contacts with culture may be limited to being passive recipients of culture through reading or theatre 

going. Prisoners are not mere passive users of culture, as they also paint or write poems, which signalize 

their creative contacts with culture. The poems by resocialized individuals are often marked with personal 

experiences, including negative ones.  They can be analyzed to discuss their experiences and psycho-social 

states. Thus, one can speak of therapy through poetry that can enhance the process of resocializing as a 

supplementary activity. 

 

Maria Jankowska, There are various social attitudes towards disabled people  

These attitudes we expressed through all their components: cognitive (knowledge and believes related to 

disabled people), emotional (emotional judgments) and behavioral. Social attitudes towards disabled 

people are conditioned by many variables. The article presents a thorough analysis of results of research 

dedicated to the factors conditioning attitudes towards disabled people. In the research there have 

participated 132 students of 3rd class of secondary school. The results shows that the higher level of 

extroversion and empathy is and the lower level of neuroticism is, the more positive attitudes toward 
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disabled people are. In general the most of students shows negative attitudes towards disabled people but 

girls' attitude is more positive than boys'. It was also proved that there is a positive relation 

between socio-cultural features (e q. sex, attending Mainstream school, having contact with disabled 

person) and positive attitudes towards disabled people. 

 

Tomasz Gosztyła, Marriage Satisfaction of Parents of Children with Autism. Introductory 

Exploration of the Problem among Polish Married Couples Rearing Children with Autism 

High quality of conjugal relationship is one of the most important resources parents of children with 

autism can have at their disposal while struggling stress and supporting their children development. 

Research described herein constitutes an attempt to answer the following questions: What satisfaction do 

parents bringing up autistic children derive from their marriages? What are their expectations in marriage? 

Do couples who rear children with autism differ in this respect from the ones who bring up healthy 

children and – if so – what’s the nature of such differences? Is there any relationship that links satisfaction 

parents bringing up autistic children derive from their marriages and the parent’s sex, the family’s financial 

situation, support they are given to, conjugal communication quality and – finally – religiousness of 

married couples? Selection of the aforesaid variables was based on the literature on the subject. 53 married 

couples bringing up children with autism and 50 couples rearing healthy children were surveyed. Results 

obtained prove there are considerable differences between married couples raising children with autism 

and the ones who bring up healthy children as well as among couples who rear children with autism and 

declare diverse marriage satisfaction.  

 

Ks. Jan Bielecki Jan, Jacek Kazimierz  Zabłocki, Monika  Królikowska, Some common 

techniques for coping with stress by patients with dermatological disorders 

This article aims to answer the question of whether people with skin diseases differ from healthy 

individuals in terms of styles of coping with stress. For this purpose, fifty patients who all showed 

symptoms of having skin disorders and fifty healthy individuals were tested. To diagnose stress-coping styles 

the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) questionnaire was conducted. Analysis of the results 

showed that people with dermatological problems differ from healthy individuals only in the style of 

coping with stress concentrated on emotions.  

A style focused on emotions means concentrating on yourself and emotional reactions related to a 

difficult situation. There were no significant differences in terms of dealing with stress neither in style 

focused on the task nor in the style focused on avoiding. 

 

Justyna Anna Gutka, Abortion in the opinion of the people living in the county Nisko, reaserch 

based 

Abortion as controversial and difficult issue is the topic of discussion people of different backgrounds in 

Polish society. It takes a dispute concerning the admissibility or not the artificial termination of pregnancy. 

The author of the text based on its own studies take part in the discussion. Abortion is an act where 
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someone else decides and someone else dies. Abortion presenting a major threat to the family and women 

and a man requires interest from researchers. The text is not the answer to abortion - yes or no, because 

every man in his conscience to decide whether to recognize abortion as an act that is wrong and 

unacceptable or too good and acceptable. This text shows that abortion is never a last resort, but there are 

other solutions such as putting the baby up for adoption. A survey of county residents niżańskiego show 

how a select group of people see the phenomenon of abortion. They make it possible to hope that in the 

future life of the unborn will be respected and protected. 

 

Ks. Marek Kluz, Attempts to legalize homosexual unions as a threat to the Christian foundations 

of the Polish culture 

One of the signs of the profound cultural change is the phenomenon of homosexuality. Propagated by the 

mass media, high-ranking politicians, and above all warring homosexual organizations, it takes a 

substantial size in the world, and what is most troubling is also starting to increasingly threaten the Polish 

society. The task of a true Catholic, representatives of the authorities and the world of politics should be 

to protect the institution of marriage and family and a thousand years of Polish cultural tradition. 

Therefore the following reflection is aimed at raising deep awareness of the negative and harmful effects 

of homosexual relationships to the natural bond of marriage and family and the Polish culture. Moreover 

it is meant to take appropriate action against practices that divert Poland and Europe from its Christian 

roots. 

 

Dariusz Sarzała, The prison subculture as destructive dimension of human functioning in a total 

institution  

In this paper, the author analyzes the phenomenon of prison subculture occurring among people living  in 

prison isolation, with particular emphasis on its destructive dimension. The article presents the structure 

and specificity of subcultural groups functioning in prison as a total institution. This paper presents to 

factors (values and norms) that determine the objectives of the prison subculture and affect the 

destructive dimension of this phenomenon. The author points to the need to reconstruct the value system 

of the participants of the prison subculture in order that counteract this phenomenon. In this article the 

author also presented the results of his research, which concern the prison subculture as a phenomenon of 

social pathology. 
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