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Drodzy Czytelnicy!

Gorąco zachęcam do lektury 
najnowszego numeru naszego 
kwartalnika. Od pewnego cza-
su współpracuje z  nami grono 
wybitnych autorów, dzięki cze-
mu możemy podzielić się z Pań-
stwem usystematyzowanymi in-

formacjami z określonych dziedzin wiedzy, ciekawymi 
przemyśleniami i  oryginalnymi interpretacjami fak-
tów historycznych.
 Cieszę się, że tym razem ułożył nam się „nu-
mer literacki”. Proponuję Państwu na początek lekturę 
artykułu Marii Szyszkowskiej „Literatura piękna jako 
źródło refleksji filozoficznej”. Autorka prezentuje tam 
interesujący punkt widzenia na obie dziedziny, pod-
kreślając ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Cho-
ciaż literatura i filozofia posługują się innym językiem, 
to przecież mówią o tym samym – o człowieku i jego 
miejscu we wszechświecie.
 Kontynuując ten wątek, pragnę zwrócić uwa-
gę na inne teksty podejmujące tematykę literacką, 
zwłaszcza na artykuł Bogusława Jasińskiego „Ja – Ty: 
filozoficzne konteksty pojęcia formy Witolda Gombro-
wicza”. Czytelnik zapozna się tam z naukową analizą 
pojęcia formy, które jest kluczowe dla tego ważnego 
polskiego pisarza. Doskonałym uzupełnieniem po-
wyższego artykułu może być przygotowane przez 
polonistę - Henryka Bielasa opracowanie metodyczne 
podpowiadające, jak można omawiać w liceum na lek-
cjach j. polskiego „Ferdydurke”.
 Kończąc już „wątek literacki” odsyłam Pań-
stwa do bardzo ciekawego artykułu Wiesławy Olbrych 
o „Zbrodni i karze” F. Dostojewskiego oraz do II cz. 
artykułu Magdaleny Rzadkowolskiej o historii książki. 
W I cz. opracowania (opublikowaliśmy je w numerze 
15.) autorka zajmowała się przemianą książki od po-
czątku jej istnienia do XX wieku, natomiast w aktual-
nym numerze mówi o krótkiej, ale bardzo zajmującej, 
historii książki wirtualnej.
 Nie zapominamy również o innych sprawach 
żywo obchodzących nauczycieli. Piszemy między in-
nymi o procedurze „Niebieskiej Karty” i o coauchingu 
w oświacie.

 Życzę Państwu miłej lektury.

Roman Miruk-Mirski

Cnota zapomniana cz. 11. Cnota roztropno-
ści jako „woźnica cnót”.
Michał Kapias
Literatura piękna jako źródło refleksji filo-
zoficznych.
Maria Szyszkowska
Stajnia struktur władzy.
Jan Kurowicki
Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego.
Wiesława Olbrych
Większe i mniejsze zło czasów PRL-u?
Jerzy Diatłowicki
Wyższa szkoła jako zadanie moralne i orga-
nizacyjne.
Małgorzata Sołtyńska-Rąb
Uczelnie a rynek pracy.
Mateusz Stopa
Zamiast kodeksu czytnik.
Magdalena Rzadkowolska
Człowiek w sytuacji pomagania.
Włodzimierz Gorki
Procedura niebieskiej karty w systemie 
oświaty.
Hanna Szwagierczak
Problemy ekonomiczne - potrzeba i ograni-
czenia filozofii.
Edward Karolczuk
Sztuka masowa a alternatywy twórcze arty-
stów we współczesności.
Ewa Skardowska
Ja – Ty : filozoficzne konteksty pojęcia for-
my Witolda Gombrowicza.
Bogusław Jasiński
Lekcja z Gombrowiczem w szkole polskiej.
Henryk Bielas
Pomóżmy dzieciom w Czadzie.
Angelika Balura
Rozwój szkolnictwa zawodowego a rola 
nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Eugenia Gaura
Żeromski w Nałęczowie.
Elżbieta Mazierska
Wpływ migracji zarobkowej rodziców na 
zaburzenia funkcji rodziny.
Agnieszka Osman
Coaching w oświacie.
Marzena Bugiel

...02

...06

...09

...18

...23

...24

...27

...29

...33

...38

...42

...50

...54

...58

...62

...64

...68

...70

..74



str. 2

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 1–2 (20–21)/ 2013

Chociaż w  starożytności i  w  średniowieczu cnota 
roztropności pojmowana była za jedną z najważniej-
szych, to współcześnie popadła niemal zupełnie w za-
pomnienie. Jej moralny charakter został zamieniony 
co najwyżej w  psychologiczną kalkulację. Sytuacja 
taka występowała już u  I. Kanta, który nie dostrze-
gał w  niej cnoty. Tłumaczył ją jako swoistą miłość 
własną, kojarzoną ze sprytem, której wartość moral-
na jest nikła, a jej zalecenia wyłącznie hipotetyczne1. 
Roztropność w jego mniemaniu byłaby zbyt korzyst-
na dla jednostki, aby być moralną. Dlatego powie 
on, iż lepiej jest nie zachować roztropności, niż nie 
spełnić obowiązku – nawet po, to by uratować nie-
winnego człowieka, czy też samego siebie, przed nie-
chybnym zagrożeniem życia2. Jednak etyka oparta na 
takim rozumowaniu zatraca swój osobowy charakter, 
staje się nieludzkim deontonomizmem. A  zatem po 
cóż lansować ideę absolutnej obowiązywalności za-
sad, jeśli niszczy ona nie tylko zdrowy rozsądek ale 
nadto nawet człowieczeństwo? Taka stosowana mo-
ralność mogłaby się okazać nie do zastosowania. Mo-
ralność bez roztropności staje się niebezpieczna i da-
remna. Dlatego też należy przyjąć, iż cnota ta winna 
być współcześnie najbardziej pożądana. 
 Wśród wszystkich cnót moralnych na-
czelne miejsce przynależy właśnie roztropności 
(gr. φρόνησις, łac. prudentia), jest ona bowiem pod-
stawą ich funkcjonowania. Starożytni – odwołując 
się do platońskiego dialogu Fajdros3 – uważali ją za 
„woźnicę cnót” (łac. auriga virtutum), albowiem aby 
powozić, człowiek musi uprzednio poznać dobro i zło. 
Ponadto poznanie owo musi odnosić się do konkret-
nych sytuacji i okoliczności, nie może więc bazować 
wyłącznie na wiedzy ogólnej. Można rzec, iż uczy ona 
człowieka, rozumieć, rozważać i przewidywać.  
 Samo pojęcie roztropności jest nader wy-

1 Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 
1971, s. 19; idem, Krytyka praktycznego rozumu, cz. 1, Warszawa 
1972, s. 62; idem, Religia w obrębie samego rozumu, Kraków 1993, 
s. 82 – 83.
2 Zob. idem, Über ein vermeintes Recht aus der Menschenliebe 
zu lügen, [cyt. za przekładem francuskim] Sur un prétendu droit 
de mentir par humanité, Paris 1980, s. 67 – 73.
3 Zob. Platon, Fajdros, Kęty 2002.

mowne w  języku polskim. Chcąc odnaleźć  wyrazy 
bliskoznaczne należy wskazać na rozum, mądrość, 
rozwagę, (zdrowy) rozsądek, pojętność, przezorność, 
ostrożność, zręczność, czy wreszcie przebiegłość. 
Odnosząc się z kolei do rodzimego źródłosłowu ro-
zumienie tego terminu należy poszukiwać w środo-
wisku myśliwskim. Tropiąc zwierzynę nieraz trzeba 
kluczyć po licznych śladach, by ostatecznie odnaleźć 
ów jeden właściwy, a więc należy „roztropić”4. Ponad-
to warto zauważyć, iż termin roztropność posiada ten 
sam przedrostek co pojęcia roz – sądku, roz – wagi, 
czy roz – działu. 
 W  każdym z  tych przypadków chodzi 
o  pewne działania związane z  należytym, właści-
wym i  sprawiedliwym uchwyceniem danej rzeczy 
bądź sprawy, oraz jej zasadną oceną5. Innymi słowy 
przedrostek „roz–” wskazuje na fakt rozdziału, od-
różnienia, oddzielenia w działaniu, które podejmuje 
człowiek i dzięki czemu działanie to odbywa się pod 
kierowniczą rolą rozumu. Poza tym to, co odróż-
nia roztropność od rozsądku czy rozwagi, to przede 
wszystkim odniesienie się jej do sfery wolitywnej. 
Polega ona przede wszystkim na harmonijnym po-
łączeniu poznania teoretycznego z  praktycznym 
i  poinformowania następnie władz pożądawczych 
człowieka. W efekcie dzięki należytemu rozważeniu 
środków wiodących do celu, zaplanowanemu działa-
niu i kierowaniu nim trafnie zostaje przeprowadzony 
cały proces decyzyjny. Dlatego też często określano 
ją jako dyspozycję pomocną przy podejmowaniu 
prawdziwego osądu nakierowanego na dobry i poży-
teczny dla człowieka cel życia6. „A ponieważ działa-
nia są dokonywane w przedmiotach szczegółowych, 
dlatego z  konieczności człowiek roztropny ma znać 
powszechne pewniki rozumowe, jak i  poszczególne 

4 Zob. S. Bełch, Objaśnienia tłumacza, [w:] św. Tomasz 
z Akwinu, Suma teologiczna, T. 17, Londyn 1975 – 1986, s. 141 – 
142.
5 Zob. J. Kiełbasa, Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie 
roztropności i kontrowersjach z nią związanych, „Znak”, 46:1994, 
s. 20 – 21.
6 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982., s. 
212.

CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 11
CNOTA rOZTrOPNOśCI jAkO „wOźNICA CNóT”

Michał Kapias
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przedmioty czynności7.” Innymi słowy człowiek nie 
tylko musi znać ogólne zasady życia i postępowania, 
ale także musi posiadać swoistą mądrość, by umieć 
przełożyć je na konkretne sytuacje życiowe, a następ-
nie zastosować je w nim. Roztropność polega nie tylko 
na podjęciu działań odpowiednich dla indywidualnej 
jednostki, ale także rozciąga się na życie rodzinne, 
polityczne, gospodarcze, a także naukowe. 
 Głównym aktem roztropności jest nakaz, 
wynikający z dwu wcześniejszych aktów ludzkich ja-
kimi są namysł i osąd. Podczas namysłu człowiek roz-
patruje, jakimi dysponuje środkami i o jakie jeszcze 
musi zadbać, by osiągnąć cel działania. Z kolei dzięki 
rozmysłowi odnajduje on właściwy środek, a następ-
nie wola wybiera to co słuszne. „We wszystkich fazach 
[doboru owych aktów] roztropność może kuleć, albo 
z  powodu nierozsądku (gdy nie umie szukać środ-
ków), albo z powodu pochopności (gdy chwytam się 
pierwszego lepszego środka), albo z braku roztropno-
ści wąsko pojętej (gdy nie umiem zdecydować się na 
środek, który oceniam jako najodpowiedniejszy)8.” 
Absolutna nieroztropność byłaby zawsze zabójcza. 
Z tego też względu roztropność była nazywana miło-
ścią, która wybiera z przenikliwością środki do osią-
gnięcia lub ochrony konkretnego celu. 
 Dawniej wiązano ją z  pewną formą ryzyka 
które trzeba umieć podjąć, któremu trzeba stawić 
czoło, dziś częściej utożsamia się ją z  ostrożnością9. 
Jednak cnota ta nie posiada w sobie domieszki stra-
chu czy tchórzostwa, bynajmniej. Posiada w  sobie 
sporo odwagi – zwłaszcza gdy trzeba podjąć osta-
teczne, ryzykowne decyzje. Można więc powiedzieć, 
iż zadaniem roztropności jest określenie tego, czego 
należy unikać i tego, co należy wybrać. Zasadniczym 
bowiem celem będzie zawsze słuszne dobro.
 W  tym kontekście można spojrzeć na roz-
tropność jeszcze pod innym kątem. Otóż w działaniu 
moralnym – dzięki tej sprawności – nabiera ono cha-
rakteru rozumnego dobra. Bierze się to stąd, iż w mo-
ralnym postępowaniu człowieka musi wziąć udział 
zarówno jego intelekt, jak też i  jego wola. Człowiek 
podejmując działanie obiera także jego cel, w  prze-
ciwnym wypadku byłoby to postępowanie irracjonal-
ne, bezsensowne, nierozumne. Chcąc więc osiągnąć 
dany cel, koniecznym staje się wybór, a  następnie 

7 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 17, op. cit., II – II, 
47. 3
8 P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 
1999, s. 54.
9 Zob. P. Aubenque, La prudencechez Aristote, Paris 1963, s. 
137.

podjęcie odpowiednich działań. Oczywiście w  pew-
nej części ludzkiej aktywności działania takie będą 
oparte o pewne wytyczne, schematy, zasady itp. Jed-
nak im bardziej uwyraźni się indywidualny charakter 
takiego postępowania, tym bardziej ludzka jednostka 
zobligowana staje się do nakreślenia własnej koncep-
cji swej aktywności. Koniecznym więc jest odwołanie 
się do jakiś indywidualnych reguł. Czym one mają 
być wyznaczone? – Oczywiście kategorią moralnego 
dobra. Jak je rozeznać? – Posiłkując się właśnie cnotą 
roztropności. 
 To właśnie dzięki tej cnocie rozum może za-
chować pewien umiar w  zdobywaniu dobra. Każda 
bowiem cnota „rodzi się” jako działanie wypośrodko-
wane, jako złoty środek między tym co w nadmiarze, 
a tym co jest niedomiarem. W owym centrum obja-
wia się umiar, którym właśnie kieruje roztropność. To 
ona tchnie swój osąd w akty wszystkich innych cnót, 
ona też podejmuje decyzję jak należy postąpić w naj-
przeróżniejszych dylematach moralnych. Dzięki niej 
można dopiero w pełni być sprawiedliwym, umiarko-
wanym czy też mężnym. Można rzec, iż właśnie w jej 
rozumnym umiarze najlepiej objawia się doskonałość 
jej działania10. 
 Roztropność nie tyle rozstrzyga moralne re-
guły, co raczej „uzgadnia” z nimi każdorazowo kon-
kretne działanie. (Trzeba tu bowiem zauważyć, iż 
zasadniczo normy etyczne mają charakter ogólny. 
Ich odniesienie ma więc wymiar ogólnoludzki. Jed-
nak każdorazowo człowiek podejmując swe osobiste 
działanie, musi przełożyć ową ogólność na konkret-
ny przypadek, który zamierza zrealizować. Innymi 
słowy musi ogólność owych reguł zamienić, zinter-
pretować i zastosować do swej jednostkowej sytuacji, 
w  której się znalazł. Osąd poprawności takiej inter-
pretacji i zastosowania leży właśnie w gestii omawia-
nej cnoty).  
 Warto przy tym zauważyć, iż wspomnia-
ne wypośrodkowanie absolutnie nie oznacza jakieś 
przeciętności, przeciwnie, chodzi tu raczej o rozum-
ną poprawność działania. Przykładem może być spra-
wiedliwość w postępowaniu. Otóż należy dostrzec, iż 
jej niedomiar czyli, nie oddanie jakiegoś długu, jest 
czynem moralnie nagannym. Jednak już jej nadmiar 
– czyli hojność – posiada wręcz przeciwną kwalifika-
cję. Jest działaniem jak najbardziej pożądanym (choć 
niekoniecznie wymaganym). Podobna sytuacja poja-
wia się podczas porządkowania sfery władz umysło-

10 Zob. H. D. Noble, Le discernement de la conscience, Paris, 
1934, s. 171.
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wych. Niedomiar takich cnót jak: czystość zmysło-
wa, lub wielkoduszność będzie prowadzić do aktów 
moralnie nieuporządkowanych, zaś ich nadmiar ob-
jawiać się będzie w  pewnej szlachetności człowieka. 
W tych wszystkich przypadkach rozumną miarę do-
bra zawsze będzie określała roztropność. Można po-
wiedzieć, że cnota ta w  człowieku uzupełnia pewne 
indywidualne braki natury. Normuje temperament, 
kształtuje charakter, wpływa na formację osobistych 
decyzji, określa po prostu miarę dobra w poszczegól-
nych indywidualnych przypadkach działania. Nadaje 
dzięki temu swoistą doskonałość osobistej aktywno-
ści każdego człowieka. 
 Czyż więc inne cnoty nie posiadają w  sobie 
owego umiaru? Stanowisko takie jest nazbyt skrajne. 
Owszem, każda z pozostałych cnót w jakiejś mierze 
rozsądza między nadmiarem a  niedomiarem, lecz 
często jest to osąd nazbyt ogólny i niedokładny. Dla-
tego to potrzeba odwołania się do roztropności, któ-
ra posiada sytuacyjną adaptacyjność, dzięki czemu 
wskazuje w każdej konkretnej sytuacji, na czym ów 
umiar polega. Wszelkie bowiem działanie poprzedzo-
ne są dwoma zasadniczymi aktami: dobrym namy-
słem i właściwym sądem. I właśnie ten ostatni musi 
określić słuszny umiar z punktu widzenia indywidu-
alnych warunków działającego człowieka11. Roztrop-
ność, która się wtedy pojawia, okazuje się w postacie 
pewnego taktu i  wyczucia, które to odpowiednio 
kształtują dane postępowanie12. Innymi słowy można 
te sytuację wyrazić w ten sposób, iż roztropność jest 
stałą dyspozycją najbardziej giętkiej adaptacji. 
 Warto przy tym zauważyć, iż wprowadzany 
przez, tę cnotę umiar, jest ze swej istoty subiektyw-
ny i zmienny, w pełni warunkowany subiektywnymi, 
zmiennymi i indywidualnymi cechami odwołującego 
się do niej podmiotu. Dlatego też zależy bardziej od 
zmiennych czynników osobowych, aniżeli od czyn-
ników obiektywnych13. Normatywny charakter cnoty 
roztropności, leżący niejako we wnętrzu podmiotu 
ludzkiego, uwidacznia się więc w  postaci ustalania 
miary dobra i  to tego, które właśnie można nazwać 
moralnym14.

11 Zob. La prudence. Sa place dans l’organisme des vertus, 
“Revue Thomiste” 9:1923, s. 419 n.
12 Zob. R. Garrigou – Lagrange, Du caractére métaphysique 
de la théologie morale de saint Thomas en particulier dans les 
rapports de la prudence et de la conscience, “RThom”, 30:1925, s. 
351.
13 Zob. R. Jolivet, Traité de philosophie, T. IV, Lyon, 1940, s. 
217.
14 Zob. J. Rohmer, La finalité morale chez les théologiens de 

 Roztropność odgrywa także nader istotną 
rolę w kontekście rozeznawania perspektywy czaso-
wej. Otóż cnota owa doskonale nadaje się do zasto-
sowanie w przypadku planowania jakiegoś działania. 
Taka postawa, nie może się skupiać wyłącznie na usta-
laniu szczegółów, ale potrzebna jest także pewna wy-
obraźnia, dzięki której człowiek zdolny będzie prze-
widywać ewentualne konsekwencje własnego czynu. 
Potrzeba tu postawy patrzenia w przód i rozważania 
różnych możliwości, efektów. Planowanie więc staje 
się przez, to wymyślaniem ewentualnych alternatyw 
i  scenariuszów, kreowaniem kolejnych projektów, 
które w  najlepszy sposób spełnią nasze (lub czyjeś) 
oczekiwania. Zestawienie takich wizji z  realnymi 
możliwościami układa się w  nas dzięki roztropno-
ści. Warto jeszcze raz podkreślić, iż nie jest ona for-
ma ostrożności. Ta ostatnia pojawia się raczej tylko 
wtedy, gdy brak planującemu człowiekowi należytego 
rozeznania, doświadczenia. Jednak wraz z rozwojem 
sytuacji oraz zetknięciem się z przeróżnymi sytuacja-
mi i  rozwiązaniami, asekuracyjna ostrożność zastę-
puje z powodzeniem roztropność. Bo to ona pozwala 
racjonalnie układać plany i przewidywać ewentualne 
konsekwencje. 
 Cnota owa ma coś z „wizjonerstwa”. Przewi-
duje niejako przyszłość, ale zarazem pozwala także 
wyznaczać odpowiednie środki do osiągnięcia celu. 
Dzięki niej człowiek nie tyle „zastaje świat”, ile potrafi 
go „kształtować”. Jest cnotą, która prowadzi człowie-
ka ciągle do przodu.
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Pogranicze filozofii i  literatury pięknej wyraża się 
w przybliżaniu przez wielkie dzieła literackie poglą-
dów filozoficznych bliskich pisarzowi. Ponadto lite-
ratura piękna stanowi inspirację dla kształtowania 
światopoglądu.
 Współcześnie człowiek bywa pojmowany 
jako istota żyjąca w  trzech światach: przyrody, kul-
tury oraz ideałów. Świat przyrody pozostaje obojętny 
wobec problemów wartości. One w nim nie funkcjo-
nują. Prawa tego świata nie są ani dobre, ani złe, ani 
sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe. Jednak świat kul-
tury jest dziełem człowieka, jest rezultatem odniesie-
nia do wartości (filozofowie chrześcijańscy traktują 
go jako przedłużenie procesu stworzenia świata przez 
Boga). Żyjąc w świecie kultury, człowiek jest rozdarty 
pomiędzy przeciwstawnymi wartościami. Ten świat, 
o którym mowa, stanowi odniesienie do świata ide-
ałów, czyli wyższych wartości. W porównaniu z nimi 
świat kultury jest niedoskonały. W myśl wielu poglą-
dów świat ideałów należy traktować jako drogowskaz 
wysiłków człowieka żyjącego w  świecie przyrody 
i  szamoczącego się między różnorodnymi systema-
mi wartości. Świat ideałów oraz sposób jego istnie-
nia bywa różnie interpretowany. Według filozofów 
chrześcijańskich jest obiektywny, bowiem uosobie-
niem wszelkich dodatnich wartości jest Bóg. Według 
przedstawicieli wielu innych systemów filozoficznych 
świat ideałów istnieje subiektywnie, a  mianowicie 
w świadomości człowieka.
 Twórczość prowadzi do stworzenia świata 
kultury. Jest to pojęcie szerokie, obejmuje bowiem 
twórczość gospodarczą, polityczną, społeczną, na-
ukową, literacką, artystyczną, techniczną, religij-
ną i  prawną. Bywa ona wskazywana jako wyróżnik 
człowieczeństwa, inaczej znamię odróżniające ludzi 
od innych istot żywych. Jest oczywiste, że odnajduje 
się dzieła – nazwijmy to – architektoniczne mrówek, 
termitów, czy ptaków, ale nie należy określać ich jako 
rezultatu dążeń do świata ideałów, lecz jako wynik 
działania tzw. instynktu. Świat kultury jest zespolony 
wyłącznie z  człowiekiem, bowiem - według dzisiej-
szych ustaleń - ani w świecie roślinnym, ani zwierzę-
cym nie występuje świat ideałów. Nie jesteśmy jednak 
lepsi od świata innych istot, lecz inni, skoro tylko my 

tworzymy świat kultury. A  różnice między ludźmi 
zaznaczają się w  odmiennym stopniu korzystania 
z dorobku kulturowego, w innych potrzebach kultu-
rowych, jak również w  zdolnościach i  chęci współ-
tworzenia ludzkiego świata.
 Kultura dzieli się na rozmaite dziedziny, 
które jednakże często zazębiają się. Dzieje się tak na 
przykład w  przypadku  filozofii i  literatury pięknej. 
Wskazując na to pogranicze, mam na myśli kon-
cepcje filozofii maksymalistycznej, czyli włączającej 
w  obszar swoich rozważań problematykę wartości. 
Pomijam natomiast koncepcję filozofii minimali-
stycznej, a więc m.in. pozytywizm filozoficzny, neo-
pozytywizm, łącznie ze szkołą lwowsko-warszawską, 
czy szkołę analityczną. Filozofia minimalistyczna ru-
guje dociekania nad wartościami, uznając je za nie-
naukowe. Z kolei filozofia maksymalistyczna traktuje 
ideały oraz zmierzanie do urzeczywistniania ideałów 
jako cel życia jednostek i narodów.
 Bogactwo wiedzy o  człowieku jest zawarte 
w literaturze pięknej. Stanowi ona uzupełnienie filo-
zofii człowieka, bowiem w filozofii, czyli nauce, wy-
rażone jest to, co zdolny jest określić język pojęciowy. 
Natomiast w dziełach literackich, zwłaszcza w poezji, 
zawarty jest opis stanów emocjonalnych, które są nie-
wyrażalne w języku pojęciowym i  jako jednostkowe 
nie mogą stanowić przedmiotu dociekań naukowych.
 Dziś wiadomo o  wszechobecności uczuć. 
Leżą one u  podstaw także z  pozoru czysto racjo-
nalnych dociekań. Nie ma stanów wolnych od ich 
współobecności. W  prozie, w  poezji odnajdujemy 
doświadczenia wspólnego nam losu i  nazwanie sta-
nów psychicznych, które się przeżywa. Poeta Leśmian  
chce poznać „niepojętność zieloności” samej w sobie. 
Nie podporządkowuje się nieuznawanemu przez sie-
bie ładowi rzeczy. Stwarza rzeczywistość zaspokaja-
jącą jego tęsknoty. Dodaje odwagi tym, którym nie 
wystarcza rzeczywistość spełniona. Skłania pośred-
nio do tego, by budować świat na miarę własnych 
tęsknot. Leśmian nie ucieka od świata spełnionego 
w krainę wyobraźni, lecz zachęca – podobnie jak Staff 
– by przekuwać marzenia w rzeczywistość. W prote-
ście skierowanym przeciw pojęciowemu ujmowaniu 
świata i  wykazywaniu poznawczej siły naszych do-

LITErATUrA PIĘkNA 
jAkO źróDŁO rEFLEkSjI FILOZOFICZNYCH

Maria Szyszkowska
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znań i przeżyć, bliski jest Bergsonowi. W „Szkicach 
literackich” poświęca temu filozofowi wiele uwagi.
 Brandt, bohater dramatu Ibsena pod tym ty-
tułem, wykazuje potęgę woli człowieka. Przyczynia 
się do pogłębienia wiedzy o  człowieku, odsłaniając 
negatywne skutki słabości woli. Jest to dramat nie-
zmiernie aktualny, bowiem kompromituje zaznacza-
jące się u nas tendencje konformistyczne. „Wszystko 
albo nic”, to słowa pojawiające się w tym dramacie jak 
refren. Jerzy Żuławski, by powołać inny przykład lite-
racki, wyraża w dramacie „Eros i psyche” odwieczną 
tęsknotę ku czemuś wielkiemu, przekraczającemu to, 
co zostało spełnione.
 Trzeba jednak zaznaczyć odrębność lite-
ratury pięknej i  filozofii. Literatura piękna dociera 
do konkretu, penetruje to, co indywidualne, a  więc 
niepowtarzalne. Przybyszewski wskazywał wartość 
nieoceniającego wnikania w psychikę drugiego czło-
wieka. To właśnie literatura piękna wskazuje na to, że 
czynnikiem wpływającym na nasze życie jest to, co 
nie poddaje się dyskursywności. Filozofia zaś, abs-
trahując od tego co jednostkowe, chce ustalić prawdy 
o powszechnym zasięgu. Bez pisarzy filozofia byłaby 
dostępna jedynie dla wtajemniczonych. Wyłączony 
byłby krąg osób, które nie są specjalistami w tej dzie-
dzinie. A refleksje nad sensem istnienia i naturą czło-
wieka powinny przenikać do świadomości każdego 
z nas. Pisarz wyraża swój pogląd na świat i przybliża 
zarazem bliskie mu poglądy filozoficzne.
 Do form literackich sięgali między inny-
mi Sartre, Heraklit, Nietzsche czy Kotarbiński,  bo 
w traktatach filozoficznych nie mogli wyrazić swoich 
poglądów bez reszty. Gombrowicz, by powrócić do 
kręgu pisarzy, podniósł mało obecny w filozofii pro-
blem formy, która tworzy się w kontaktach człowiek 
– człowiek i zniekształca je.
 Każdy człowiek ma jakiś – mniej lub bardziej 
– wykrystalizowany pogląd na świat. Pogląd na świat 
jest oparty o przesłanki naukowe, ale we wnioskach 
idzie dalej niż pozwala na to logika tych przesłanek. 
Światopogląd (zbiór sądów o  świecie i  zbiór norm, 
które regulują postępowanie człowieka) kształtuje 
się pod wpływem różnorodnych czynników, w  tym 
silnych przeżyć. Światopogląd jest czymś innym niż 
dyskursywny ze swej natury system filozoficzny. 
Światopogląd konkretnej jednostki jest rezultatem 
rozmaitych wpływów: kulturowych, narodowych, re-
ligijnych, rodzinnych, własnych przemyśleń, doznań 
i przeżyć. 
 Literatura przynosi pogłębioną wiedzę 
o  człowieku. Kazimierz Dąbrowski wykazywał 

w  swoich dziełach, że diagnoza psychologiczna, jak 
również psychiatryczna nie przyczynia się do tak 
głębokiego spenetrowania psychiki człowieka jak 
diagnoza pisarza obdarzonego ponadprzeciętną 
wrażliwością i  uczuciowością, zdolnego do empatii. 
Literatura piękna pomaga także w  poznawaniu sie-
bie. Samopoznanie jest warunkiem podjęcia decyzji 
o kształtowaniu siebie w określonym kierunku. Inną 
jeszcze właściwością literatury pięknej jest dodawa-
nie odwagi, by kształtować siebie zgodnie z  własną 
hierarchią wartości, często wbrew dominującym po-
glądom. I wreszcie trzeba podkreślić, że powieści do-
starczają czytelnikom określonych wzorów sposobu 
życia. Niejeden bohater literacki staje się autorytetem 
spontanicznie wybranym przez czytelnika. Literackie 
autorytety nie mają w sobie zniewalającej mocy, którą 
odznaczają się autorytety urzędowe, a więc narzuca-
ne społeczeństwu. 
 Dla literatury pięknej i filozofii wspólne jest 
zainteresowanie człowiekiem i  jego miejscem we 
wszechświecie. Holizm postulowany przez część filo-
zofów końca XX wieku o wiele wcześniej został wyra-
żony w poezji Leśmiana. Topielec w zieloności – po-
stać pojawiająca się w wierszach Leśmiana, może być 
odczytany jako symbol holizmu, czyli teorii głoszącej 
jedność wszechrzeczy; jedność człowieka z kosmosem 
i z całą ludzkością. Pascal zwracał już uwagę na to, że 
wiedza naukowa nie przynosi odpowiedzi na pytanie, 
jak istnieć.  Trzeba zwrócić się do uczuć i wyobraź-
ni, by móc podejmować decyzje. Ten pogląd wyjaśnia 
głębiej znaczenie literatury pięknej i jej uzupełniającą 
rolę w  stosunku do filozofii. Ideały patriotyczne, na 
przykład, mocniej zaszczepiają powieści i poezja niż 
filozofia1. Tak więc refleksje filozoficzne wywołane 
przez dzieła literackie pomagają w  ukształtowaniu 
wielopoziomowego i  wielopłaszczyznowego świato-
poglądu.
 Pogranicze literatury pięknej i filozofii wyra-
ża się także w tym, że dzieła literackie bywają źródłem 
wiedzy z zakresu historiozofii. Jest to jeden z działów 
filozofii, który jest inaczej określany mianem filozo-
fii dziejów. Rozważania z  tego zakresu mają na celu 
odnalezienie sensu dziejów ludzkości znaczonych 
wojnami i cierpieniami. Rozważania historiozoficzne 
wymagają ponadprzeciętnej wrażliwości, wyobraźni 
oraz intuicji, a tą nie zawsze obdarzeni są filozofowie. 

1 Szczególnie więc niepokojąca w świetle tego jest zgoda na 
powszechne funkcjonowanie bryków. W tych streszczeniach 
fabuły nie ma bowiem tych fragmentów powieści, przeczytanie 
których ma istotne znaczenia dla kształtowania własnego 
poglądu na świat.
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Natomiast wielcy pisarze w naturalny sposób są tymi 
właściwościami obdarzeni, bowiem inaczej nie moż-
na by określać ich mianem wybitnych. 
 Historiozofia odpowiada na pytanie skąd 
i  dokąd zmierzamy. Czy mają sens wojny towarzy-
szące niezmiennie ludzkości? A  może ludzkość po-
jawiła się przypadkowo i  podobnie jak motyle, czy 
polne kwiaty nie ma nic do spełnienia?  Rozważa-
nia takie odnajdujemy na przykład w  „Nie-Boskiej 
komedii” Krasińskiego, , w  „Czarodziejskiej górze” 
Manna, w  „Wojnie i  pokoju” Tołstoja, w  twórczości 
Teodora Parnickiego, a  także w w „Hymnach” Jana 
Kasprowicza. Poeta ten czuł się odpowiedzialny za 
ludzkość. Zarysowując wizję końca świata, przewi-
duje, że zostanie po nas nicość. Człowiek przesycony 
chęcią życia jest skazany na śmierć. Sytuacja jest na 
tyle rozpaczliwa, że wytłumaczalna jest chęć umiera-
jącego, by razem z nim zginął świat. Przeczucie zagła-
dy naszego świata prowadzi do poszukiwania Boga, 
ale Bóg milczy. Wciąż nowe pokolenia skazane są na 
cierpienia, wojny i głód. Dlatego poeta zwraca się do 

szatana, w nim szukając ratunku, bowiem Bóg nie ma 
litości. Z kolei szatan rozpala nienawiść i skłania do 
wojen. Kasprowicz pisze o wszechmocy Boga gaszą-
cego księżyce i jednocześnie obojętnego wobec śmier-
ci kolejnych pokoleń. W  tej sytuacji człowiek może 
liczyć jedynie na siebie. Kasprowiczowska wizja koń-
ca świata - wizja grobów, trupów, krwi – przypomina 
doświadczenia XX wieku. Konieczna jest przemiana 
psychiki człowieka równoważąca moc szatana. Powi-
nien nastać czas pacyfizmu.
 Reasumując, pogranicze filozofii i  literatury 
pięknej ma dwa przejawy. Po pierwsze, dzieła literac-
kie są niezbędne do tego, by kształtować wielopozio-
mowo pogląd na świat. Po drugie, historiozofia jest 
tym działem filozofii, który uprawiają zarówno pisa-
rze, jak i filozofowie.

Maria Szyszkowska – prof. zw. dr hab., wykładowca 
na Uniwersytecie Warszawskim, były sędzia Trybuna-
łu Stanu, senator V kadencji, nominowana do pokojo-
wej Nagrody Nobla w 2005 r.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów ogólno-
kształcących.

• Oligofrenopedagogika.
• Kurs dla kierowników kolonii i obozów.
• Praca z uczniem zdolnym. 
• Sztuka kreatywnego pisania.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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1. Przywódca i  podwładny w  blasku i  cieniu  
komunałów

 Kiedy rozważa się status przywódcy w  roz-
maitych strukturach władzy czy zarządzania, najczę-
ściej myśli się tak, jak na przykład J. Ortega y Gasset 
w swych „Medytacjach o »Don Kichocie«”. Powiada 
on, że „są ludzie, którzy pokazaliby w  pełni swoje 
uzdolnienia, pozostając na drugim planie, podczas 
gdy chęć wybicia się na plan pierwszy niszczy wszyst-
kie ich zalety. W  jednej ze współczesnych powieści 
mowa jest o pewnym chłopcu, niezbyt inteligentnym, 
ale obdarzonym wysoką wrażliwością duchową, 
który znajduje pocieszenie w tym, że w szkole siada 
w ostatniej ławce, myśląc sobie: »Koniec końców ktoś 
musi być ostatni!« Bystra to uwaga może być dla nas 
wskazówką. Bycie ostatnim może być równie szla-
chetne i godne, jak bycie pierwszym, ponieważ odsta-
wanie od czoła i przewodnictwo są przymiotami, któ-
rych świat jednakowo potrzebuje, jednej dla drugiej”.
 Trudno znaleźć lepszy przykład etycznej ak-
ceptacji społecznych stosunków zależności, jakie co-
dziennie odtwarzają ludzie swymi postanowieniami 
i  działaniami. Zgoda na podporządkowanie jest tu 
zresztą ujęta jako moralna wartość i  zaleta. Płynie 
ona z  „wysokiej wrażliwości duchowej” i  jednocze-
śnie z pośledniej inteligencji, cechującej tego, kto się 
godzi (bo powinien) na podległość. Uznaje on oto, że 
brak mu odpowiednich przymiotów. Owa zaś wrażli-
wość daje mu „bystrość”, która ten brak pozwala do-
strzec.
 Ortega jednak nie mówi ani tego, że ten, kto 
chce przewodzić, posiada niezbędne ku temu przy-
mioty, ani też, że cechuje go równa owemu głupkowi 
wrażliwość. Jakby było to samo przez się oczywiste! 
Stwierdza jedynie, że obaj są potrzebni światu. Ten 
zaś jest zhierarchizowany i  wymaga odpowiednich 
osób do zajmowania określonego szczebla władzy. Ci 
więc, co piastują stanowiska wysokie lub najwyższe, 
zdają się do tego predestynowani. Natomiast znajdu-
jący się niżej od nich lub najniżej, mają za swe prze-
znaczenie wykonywanie poleceń, choć - jak powiada 
– „bycie ostatnim może być równie szlachetne i god-
ne jak bycie pierwszym”.
 Myślenia takie uchodziło i uchodzi za oczy-
wiste w wielu teoriach (oraz w praktyce) zarządzania 

i polityki. Znajduje też ono wyraz w skalach społecz-
nego prestiżu, we wzajemnych odniesieniach do sie-
bie ludzi, w  ocenie ich inteligencji, innowacyjności 
itd. A  także w  siatkach płac i w przywilejach, przy-
pisywanych do konkretnych pozycji i stanowisk. Ale 
przecież skądinąd wiadomo, że na wszystkich szcze-
blach każdej struktury władzy można natrafić na tylu 
samo głupców, co i mądrali. Czy tylko dlatego, że na 
pierwszy plan pchają się ci, co nie powinni? Niezupeł-
nie.
 W  jednej z  „Przypowieści o  panu K.” B. 
Brechta padają zdania, które pośrednio dotyczą rze-
czy tu rozważanej i pozwalają na właściwą jej ocenę. 
Oto one: „Pan K. ujrzał przechodzącą aktorkę i po-
wiedział: »Ona jest piękna«. Jego towarzysz dodał: 
»Ona jest piękna, ponieważ odniosła sukces«”. Do-
konuje się tu zdumiewającego odwrócenia, skutkiem 
którego uroda okazuje się nie właściwością pewnego 
ciała, lecz miejsca jej właścicielki w kulturowej skali 
prestiżu. Tak samo jest, gdy mówimy na przykład, że 
ktoś pije jak szewc. Powiedzenie to bowiem powin-
no pociągać też za sobą jego odwrócenie: jeżeli szewc 
pije, to nie koniecznie dlatego, że lubi. On się uchle-
wa, ponieważ jest szewcem, jak aktorka jest piękna  
z  powodu odniesionego sukcesu. Krótko mówiąc, za-
chodząc do knajpy i wychylając kieliszek - realizuje 
społecznie utrwalony wzorzec bycia szewcem, które-
go jest funkcją. Co to przecież za szewc, który nie pije?
 Na identycznej więc zasadzie można by rzec: 
ponieważ X zajmuje funkcję kierowniczą, ma  talen-
ty organizacyjne. A nie: X ma talenty organizacyjne, 
dlatego zajmuje funkcję kierowniczą. Bo, czy on je 
ma, czy nie, jest sprawą drugorzędną, gdyż sama ta 
funkcja wpisuje weń określone atrybuty.
 Rozumowanie Ortegi jest odwrotne. Lokuje 
ono właściwości i  przymioty, niezbędne do sprawo-
wania władzy lub zajmowania miejsc jej podporząd-
kowanych, tylko w konkretnych osobach i ich predys-
pozycjach. I filozof opromienia je odpowiednią aurą 
aksjologiczną, jakby cokolwiek ona znaczyła w proza-
icznych stosunkach kapitalizmu! Tak też często myślą 
politologowie, teoretycy organizacji i  zarządzania. 
Tak wreszcie rzecz ujmuje, potoczny rozsądek.
 We współczesnym myśleniu o  przewodzą-
cych i  podwładnych w  strukturach państwa czy 
przedsiębiorstwa dominuje bowiem punkt widzenia 

STAjNIA STrUkTUr wŁADZY

Jan Kurowicki
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kulturalnych baranów, tzn. takich teoretyków i prak-
tyków struktur władzy i  zarządzania, którzy kom-
pletnie pozbawieni są wyobraźni historycznej i socjo-
logicznej. Bo poza osobami, postrzeganymi głównie 
z perspektywy pozornie uniwersalnych „standardów 
moralnych”, a faktycznie - ich zdatności do reproduk-
cji stosunków kapitalistycznego systemu społecznego 
i stosunków produkcji, nie dostrzegają oni nic więcej.
 Klepie się więc moralizatorskie komunały 
i mówi się o przewodzących i podwładnych ze wzglę-
du na ich kompetencje intelektualne i techniczne oraz 
cechy ich osobowości i  zachowań. Przy czym te ce-
chy właśnie zdają się najważniejsze. Zwłaszcza dla 
wyłaniania idealnych podwładnych. Trwa tedy – jak 
powiada szwajcarski socjolog zarządzania S. Heflin-
ger – pogoń za wartościami, przekonaniami, ludzkim 
wnętrzem. Odbywa się rekrutacyjny Big Brother. Po-
szukując np. „totalnej efektywności” podwładnych, 
sięga się do „zalet osobistych”, dąży się do elimina-
cji „osobowych wad” itd. A ich odkryciu służą m.in. 
wielkie operatory organizacji matrycowej, logiki sie-
ciowej, wirtualnego biura, zespołu siły zadaniowej, 
bodźców motywacyjnych, dodatkowych wynagro-
dzeń itp. Wymaga to całkowitej przejrzystości akt 
zawodowych, posługiwania się testami psychome-
trycznymi; wszystkim, co wkracza w  intymne sfery 
prywatności.
 Działania te jednak mają i muszą mieć war-
tość ograniczoną. I to nie tylko dlatego, że rekrutowa-
ni i podwładni stosują mniej lub bardziej wyrafino-
wane i skuteczne „taktyki oporu”, aby uniemożliwić 
przejrzenie się „na wylot” i by ograniczyć manipula-
cję sobą. Istnieje głębsza tego przyczyna: działania te 
nie mogą spełnić zakładanych oczekiwań, bo odby-
wają się w horyzoncie ograniczonym, czyli „na dłu-
gość nosa” określonego układu politycznego, struk-
tury przedsiębiorstwa i jego szefów.
 Podążając jednak myślowym szlakiem pana 
K. z  utworu Brechta, widzimy, że te poszukiwane 
predyspozycje i  związana z  nimi aksjologiczna aura 
są w  istocie następstwem czegoś bezpodmiotowego: 
określonych, społecznie i  kulturowo ukształtowa-
nych wzorców i stosunków społecznych. Powiem wię-
cej: nawet gdyby dana osoba była kompletnie nijaka, 
owe wzorce mogą uposażyć ją w  odpowiedni blask, 
jak szewca w  trunkowe namiętności, czy aktorkę 
w  urodę. Patrząc więc z  tego punktu widzenia, nie 
jest rzeczą istotną posiadanie przez kogokolwiek od-
powiednich (lub nieodpowiednich) predyspozycji do 
zajmowania określonej pozycji. 
 Bohater tedy, na którego powołuje się autor 

„Medytacji o  »Don Kichocie«”, niepotrzebnie prze-
sądza o  swym losie. Cechuje go nie tyle „wysoka 
wrażliwość duchowa”, co pokora sługi. Gdyby nie 
to, nie siadałby w ostatniej ławce. Parłby do przodu. 
A  w  sprzyjających okolicznościach, mógłby zająć 
także najwyższe z możliwych stanowisk. Pod warun-
kiem, oczywiście, że miałby odpowiednich podwład-
nych.

2. Był sobie cesarz

 Pokazał to zresztą dawno temu K. Marks. 
Sportretował on przywódcę, który został nim mimo 
że żadnych z  żądanych dziś zalet osobowych, mo-
ralnych i praktycznych nie posiadał. Zdarzył się na-
tomiast we Francji w  okresie między rokiem 1848 
a 1851.  Był bohaterem jego „18 brumaire’a Ludwika 
Bonaparte” i  „Walk klasowych we Francji od 1848 
do 1850 r.”. Zaistniał zaś w przestrzeni publicznej nie 
dzięki temu, co sobą reprezentował, lecz układom 
i splotowi sytuacji społeczno-politycznych.
 Marks zdawkowo i pogardliwie mówi o jego 
umysłowości. Nie odmawia wszakże sprytu i świetne-
go opanowania sztuk manipulacji. Dzięki nim mógł 
wykorzystać sprzeczności w  konstytucji i  rezultaty 
wewnętrznych walk w  Zgromadzeniu Narodowym. 
A także - materialne sprzeczności polityczne i ekono-
miczne republiki, powstałej w roku 1848. Nie wahał 
się też przed używaniem szantażu i defraudacji. Nie 
wzdragał się również przed kradzieżą i wymuszenia-
mi.
 Ale jednocześnie ukazuje Marks i  inną jego 
stronę. Po pierwsze – jako satyryczne ucieleśnienie 
przeciwieństwa pierwszej fazy rewolucji burżuazyj-
nej, którą kończy upadek jego wielkiego stryja – Na-
poleona I. Po wtóre – jako uosobienie sprzeczności 
i  przeciwieństw w  obrębie burżuazji, starającej się 
utrzymać władzę. Nade wszystko - ekonomiczną. Dla 
niej gotowa ona była poświęcić panowanie polityczne. 
Z tej racji, w pewnym momencie, wszystkim jawił się 
idealnym kandydatem na włodarza Francji. Wszak 
prócz burżuazji także chłopom, którym – jak czyta-
my w „Walkach klasowych we Francji...” -  zdawał się 
„jedynym człowiekiem idealnie wyrażającym intere-
sy i wyobraźnię nowej klasy chłopskiej, powstałej w r. 
1789”.
 Były też jednak i  inne klasy, zainteresowa-
ne jego wyniesieniem: „Dla proletariatu – jak pisze 
Marks – wybór Napoleona oznaczał usunięcie Cava-
ignaca, upadek Konstytuanty, dymisję burżuazyjnego 
republikanizmu, kasację zwycięstwa czerwcowego. 
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Dla drobnomieszczaństwa Napoleon był panowa-
niem dłużnika nad wierzycielem. Dla większości 
wielkiej burżuazji był otwartym zerwaniem z frakcją, 
którą przez chwilę musiała posługiwać się w swej wal-
ce z rewolucją, lecz która stała się nie do zniesienia, 
gdy swą chwilową pozycję chciała utrwalić w konsty-
tucji. Napoleon zamiast Cavaignaca był dla nich mo-
narchią zamiast republiki (...). Armia wreszcie głoso-
wała na Napoleona przeciw gwardii mobilów, przeciw 
sielance pokoju, za wojną”.
 Jest on jednak dla Marksa tylko karykaturą 
i nędzną parodią swego wielkiego stryja. Oto, jak po-
wiada, „pretendent do korony cesarskiej, zespolił się 
tak ściśle z  podupadłym aferzystą, że jedną wielką 
myśl o jego misji przywrócenia cesarstwa, uzupełnia 
zawsze druga myśl – iż misją ludu francuskiego jest 
płacenie jego długów”. Kiedy zaś zaczyna traktować 
serio swą cesarską rolę, bo uwierzył, „że z maską ce-
sarską na twarzy przedstawia rzeczywistego Napole-
ona, dopiero wówczas staje się ofiarą własnego świa-
topoglądu, poważnym błaznem, który nie uważa już 
historii świata za komedię, lecz graną przez siebie 
komedię za historię świata”. Nic tedy dziwnego, że 
gdy stryj „wspominał kampanie wojenne Aleksandra 
w Azji, bratanek – podboje Bachusa w tych krajach”. 
Dlatego wzorów dla siebie nie szukał w  historii po-
wszechnej, lecz w  kronikach kryminalnego sądow-
nictwa.
 Dysponował wszakże trzema silnymi atu-
tami. Pierwszy to stanowisko prezydenta. Uzyskał 
je w głosowaniu powszechnym. Jeszcze przed doko-
nanym przez siebie przewrotem. To dawało mu mo-
ralną przewagę nad Zgromadzeniem. Wyposażało 
nieomal w  królewskie atrybuty władzy. Dysponując 
zaś wszystkimi posadami – decydował o losie półto-
ramilionowej rzeszy urzędników i oficerów różnych 
stopni. Podlegała mu też armia i Gwardia Narodowa. 
Do niego należało również prawo łaski i polityka za-
graniczna. A co najważniejsze – za nic nie ponosił od-
powiedzialności. Spadała ona na Zgromadzenie. On 
sytuował się w jego cieniu.
 Na niczym też nie musiał się znać. Wystar-
czyło, że jego podwładni byli kompetentni. A podle-
głe i posłuszne mu aparaty władzy - gotowe na każde 
jego skinienie. Nie mogło wszakże być inaczej, gdyż 
w  owych aparatach burżuazja „uzupełnia w  posta-
ci pensji państwowych to, czego nie może zagarnąć 
w  postaci zysków, procentów, renty i  honorariów. 
Z drugiej strony interes polityczny zmuszał ją do po-
mnażania z każdym dniem represji, a więc środków 
i personelu władzy państwowej, jednocześnie musiała 

toczyć bezustanną walkę z  opinią publiczną i  kale-
czyć, paraliżować rozbudzające nieufność organy ru-
chu społecznego tam, gdzie się nie udawało zupełnie 
ich amputować”. Dlatego burżuazja, „wskutek swej 
pozycji klasowej, musiała z  jednej strony zniszczyć 
możliwości wszelkiej, a  więc i  swej własnej władzy 
parlamentarnej, z drugiej zaś – uczynić z wrogiej so-
bie władzy wykonawczej niezwyciężona potęgę”. Lu-
dwik Bonaparte zaś umiał to wykorzystać.
 Atut drugi tworzył się tu niejako sam. Kon-
stytucja oto zawierała wiele sprzeczności i luk, które 
nigdy nie zostały wypełnione. Mógł więc manipu-
lować jej zapisami. Ponadto zależność burżuazji od 
biurokracji państwa była źródłem jej ubezwłasnowol-
nienia w  parlamencie. Musiała bowiem ona podpo-
rządkowywać się woli biurokracji i - za jej pośrednic-
twem - jemu. Sprzeczności wewnętrzne zaś w obrębie 
tej klasy i lęk przed proletariatem sprawiały, że zabra-
kło jej stanowczości w obronie konstytucji nawet wte-
dy, gdy ewidentnie była ona łamana.
 Trzeci jego atut to chłopstwo. Widziało 
w  nim ono ucieleśnienie dobrodziejstw pierwsze-
go cesarstwa. Wszak dzięki niemu mogli korzystać 
z przyznanej na własność ziemi. Dochodzili nawet do 
względnego wzbogacenia się. Chłopi nie byli jednak 
zdolni zauważyć związku między społecznymi wa-
runkami swej egzystencji a  charakterem stosunków 
własności. Opowiedzieli się za nim, bo symbolizował 
wyidealizowane idee napoleońskie. Tępo zasklepie-
ni w widmie cesarstwa nie postrzegali, że nowa jego 
wersja może przynieść tylko wzmożony wyzysk, a nie 
wyzwolenie od niego i dostatek. Boć „na parceli obok 
hipoteki, którą obarczał ją kapitał, ciąży brzemię po-
datku. Podatek jest źródłem życiodajnym dla biuro-
kracji, armii, klechów, dworu, słowem – całego apara-
tu władzy wykonawczej. Silny rząd i wysoki podatek 
– to rzeczy identyczne. Własność parcelowa z natury 
swej stanowi podłoże wszechmocnej i  niezliczonej 
biurokracji [...]. Podatek był dla chłopa bodźcem do 
rozwijania gospodarstwa, teraz zaś pozbawia jego go-
spodarstwo ostatnich zasobów, czyni chłopa zupełnie 
bezbronnym wobec pauperyzacji. A ogromnie liczna, 
pięknie udekorowana galonami i  dobrze wypasiona 
biurokracja jest tą »idee napoleonienne«, która naj-
bardziej przypada do smaku drugiemu Bonaparte-
mu. Jakżeż mogłoby być inaczej, skoro musi on obok 
prawdziwych klas społeczeństwa tworzyć sztuczną 
kastę, dla której utrzymanie jego rządów jest kwestią 
dostępu do żłobu”.
 I  tu koło się zamyka. Farsa trwa - do po-
wstania Komuny Paryskiej. Ale, jak widać, była ona 
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możliwa nie tylko dzięki samemu Bonapartemu, jego 
inteligencji, wiedzy i  przebiegłości, lecz za sprawą 
społeczno-politycznych okoliczności, które wykre-
owały taki właśnie, a nie inny, kształt struktur władzy 
z nim na czele. One zaś wspierały się, jak zauważył to 
A. Gramsci, na wzajemnym szachowaniu się funkcjo-
nujących wówczas klas społecznych. Konkretni ludzie 
i złożone z nich klasy zastygają tu w skorupach pry-
watnych interesów. I choć Napoleon III sam w sobie 
mógł się zdawać Marksowi postacią żałosną, z farso-
wej operetki, to przecież nie szkodziło to jego poli-
tycznej obecności, trwaniu i sukcesom. Spryt i mani-
pulacyjne umiejętności wystarczały, by zająć pozycję 
przywódcy. Znalazł się zaś na niej dzięki splotowi 
sprzyjających okoliczności społecznych, w  których 
wyrażały się sprzeczności określonych klasowych in-
teresów. Przez jakiś czas pozycję tę utrzymywał. 
 Było to możliwe dzięki otaczającym go pod-
władnym. Stanowili oni określoną, ustrukturowaną 
sieć jednostek, zainteresowanych wprawdzie wyłącz-
nie reprodukcją warunków realizacji swych intere-
sów, ale on nadawał formę tym warunkom. Dlatego 
czynili wszystko, by figura, dla której ta sieć zaistnia-
ła, swym majestatem przysłaniała ich prozaiczny sta-
tus i ona w majestat była uposażona. Bez tego sama ta 
struktura zapadłaby się w nicość. Oni natomiast sta-
liby się niczym. Jedno i drugie zresztą w końcu nastą-
piło. Poniósł sromotną klęskę i wraz z nimi zapadł się 
w polityczny niebyt, ale bynajmniej nie dlatego, że był 
postacią żałosną, a oni nieudolni. Po prostu: zmieniła 
się społeczna całość i, jak i on, okazali się zbędni.

3. Paradoks konia Kaliguli

 Aby jednak zawartą tu dialektykę zobaczyć 
w postaci teoretycznie czystej, dokonajmy teraz skoku 
w czasy cesarstwa rzymskiego. Już wtedy stworzona 
została potencjalna możliwość takiej postaci. Mam tu 
na uwadze fascynujący mnie teoretycznie moment, 
kiedy to cesarz rzymski Kaligula chciał mianować 
swego konia Pierwszym Konsulem w Imperium.
 Na pierwszy rzut oka było to szaleństwo. Jedni 
więc wtedy mówili: koń przecież jest zwierzęciem. Nie 
ma rozumu. Zwłaszcza politycznego, czy administracyj-
nego, tylko koński. Ten zaś nie wystarcza ani do sprawo-
wania tak ważnej dla państwa funkcji, ani do żadnych 
manipulacyjnych igraszek. A  jego maniery, stosunek 
do religii, tradycji, nawet prezencja, wiele pozostawiają 
do życzenia. Wprawdzie jest lojalny i wierny, ale czy na 
pewno właściwie wypełni swe obowiązki?
 Pochlebcy cesarza odpowiadali na to, że na-

leży podziwiać mądrość Imperatora, bo pominął to, 
co drugorzędne i zewnętrzne. Skupił się zaś nad har-
monią Władzy, w której wiele znaczą: pewność siebie, 
wytrwałość, umiarkowanie w  jedzeniu i  piciu, tre-
sura, a  nade wszystko piękno ruchu całości. Jeśli te 
cechy wraz z rozumem posiądą i podwładni, sprawy 
cesarstwa potoczą się, jak zwycięski marsz legionów...
 Różnie mówiono. 
 Kiedy jednak decyzji cesarza przyglądamy 
się dzisiaj, widząc za nią perspektywiczny pomysł 
statusu przywódcy i  relacji między przewodzącym 
i podwładnymi, to powinniśmy go podziwiać, a nie 
np. kręcić kółka na czole. Na pytanie bowiem: czy 
koń może zarządzać państwem, odpowiedź win-
na brzmieć: zależy, jakie panują stosunki społeczne, 
formy i  wzorce władzy i  jakie otacza go zaplecze. 
Pokazuje to dobitnie przedstawiony wyżej przykład 
Ludwika Bonaparte. Oto bowiem, jak już wiedział 
Hegel, żaden z  rządzących nie posiada kompetencji 
we wszystkich dziedzinach, których funkcjonowanie 
zależy od jego decyzji. Są więc (bo muszą być) i takie, 
gdzie kompetencje te są właśnie na miarę rozumu ko-
nia. Gorzej! Może się zdarzyć, że dotyczy to większo-
ści podległych jego władzy obszarów. I wtedy wpraw-
dzie odróżnia go to od owego zwierzęcia, że nie żywi 
się owsem, sianem czy słomą, lecz umysł i charakter 
może mieć na miarę stajni.
 W jednym i drugim wszakże przypadku, nie 
musi się dziać nic strasznego. Przeciwnie! Nic nie 
musi iść na opak, a  podejmowane decyzje będą na 
miejscu i  kompetentne, gdy otoczy go odpowiednio 
ukształtowana struktura rządzenia czy zarządzania. 
Każda bowiem decyzja może być w jej obrębie odpo-
wiednio przygotowana i  podsunięta do zatwierdze-
nia; każdy też, za przeproszeniem, koński czyn, czy 
gest władcy (resp. Pierwszego Konsula, prezydenta, 
ministra, prezesa, dyrektora, kierownika itp.) może 
dojść (lub nie dojść) do skutku zależnie od tego, jaka 
jest otaczająca go struktura (zaplecze) i stopień, w ja-
kim kontroluje on jej funkcjonowanie.
 Jest oczywiście trudne, czasami zaś w ogóle 
wykluczone, aby koń sprawował władzę wtedy, kiedy 
grupa rządzona jest względnie mała, a stosunki w niej 
proste. Ale gdy mamy do czynienia z państwem, czy 
z  jakąś inną strukturą władzy o  złożonych stosun-
kach, wtedy wzrasta możliwość pojawienia się prze-
wodzącego o  kompetencjach i  rozumie stosunkowo 
od końskich nieodległych lub tożsamych z nimi. I aby 
się o tym przekonać – nie trzeba wcale posiadać zbyt 
głębokiej i rozległej wiedzy historycznej, politologicz-
nej, czy z zakresu nauk o zarządzaniu.
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 Pozwala to zakwestionować oświeceniowe 
złudzenie, jakoby o efektywności władzy decydowa-
ły kompetencje, rozum i wola tych, co ją bezpośred-
nio z najwyższego szczebla sprawują. Więcej! Nawet 
najbardziej kompetentne i rozumne działania owych 
sprawujących władzę są zawsze (bezpośrednio lub 
pośrednio) determinowane przez konkretne układy 
sił w obrębie ich zaplecza. Rządzący, którzy nie liczą 
się z tym, bo nie odpowiada im pozycja konia, prędzej 
lub później przegrywają. Ci natomiast, którzy nie tyl-
ko przyjęli do wiadomości, że wyżej końskiego statu-
su nie podskoczą, wyciągają z tego praktyczne wnio-
ski. Kiedy więc pojawia się nawet najbardziej paląca 
potrzeba decyzji, ważnej dla obszaru sprawowanej 
przez nich władzy, podejmą ją tylko wtedy, gdy nie 
zagrozi to ich miejscu w stajni. A kiedy zjawi się w ich 
głowie jakiś rozumny, ale trudny i  ryzykowny, pro-
jekt prawa lub działań, mówią sobie (lub tym, co ich 
do tego namawiają): „to nie przejdzie”. I  nie chodzi 
bynajmniej im o to, że się pojawi zbyt wielki opór ma-
terii społecznej przy próbie realizacji, ale że wyklucza 
to ustrukturowane zaplecze. Chcąc więc cokolwiek 
dokonać, co poza interesy i  chęci tego zaplecza wy-
kracza, rządzący musi najpierw mieć możliwość jego 
(głębszego lub płytszego) „przeformatowania”; utwo-
rzenia nowej (lub zneutralizowania istniejącej) staj-
ni. A to nie zawsze jest realne. Jeśli więc sprawujący 
władzę nie wie o tym lub tego nie rozumie, to nawet 
gdyby był najbardziej kompetentny i  bystry w  od-
niesieniu do dziedzin, których dotyczą jego decyzje, 
jest niekompetentny, jako rządzący. Mimo że będzie 
chciał dobrze, kończy raczej marnie. Eliminuje go 
bowiem jego własne otoczenie stajennych (podwład-
nych), które musi on znać i wiedzieć, jakim prawidło-
wościom podlega, niezależnie od tego, jak stanowi to 
formalne prawo.
 Wynika stąd oczywiście wiele morałów. Jeden 
wszakże zdaje się szczególnie istotny: koń, jak to już 
dawno odkrył Kaligula, może pełnić rolę przywód-
czą. I to nie tylko ten, kto ma umysł na jego miarę, ale 
uwikłanie każdego przewodzącego sprawia, że często 
tyle, co i koń może dokonać. Zależnie więc od układu 
sytuacyjnego poniekąd każdy musi być (lub bywa) ta-
kim koniem. A jeśli nawet choć odrobinę w tych lub 
innych okolicznościach nieco go przerasta, jest zmu-
szony zużyć swą inteligencję, by to ukryć i  tak poli-
tycznie manipulować, by się nadto nie wznieść ponad 
jego kondycję. Poza tym wolno mu wiele: być ojcem 
narodu lub wodzem, moralistą czy postacią operetko-
wą. Reszta (czyli wszystko w zasadzie) zależy i tak od 
stajennych (podwładnych).

 Jakie jednak są ich ogólne, konstytutywne 
cechy, i co tworzy ich możliwości oraz ograniczenia?

4. Idealny podwładny w świecie prozaiczności

 Najlepiej by było, aby byli oni idealni. Czyli - 
jacy? Oto, wedle dość powszechnych wyobrażeń, tacy, 
którzy posiedli doskonałe kwalifikacje na zajmowa-
ne stanowisko są lojalni i uposażeni w odpowiednie 
cnoty moralne i  obywatelskie. Działają zaś zgod-
nie z  obowiązującymi w  danej strukturze normami 
i zasadami, zadowalając się swym miejscem w danej 
strukturze. Przy czym nie przesuwają się oni w hie-
rarchii struktury ani w  górę, ani na boczny tor, ale 
też starają się nie spaść w dół. Gdyby bowiem mieli 
(i  ujawniali) ambicje awansu, idealnymi podwład-
nymi już by nie byli. Stwarzaliby zagrożenie tym, co 
bezpośrednio nimi kierują lub dostarczali pretekstu 
do posądzenia, że działają nie z  nakazu czystej su-
mienności, dla „sprawy”, a dla kariery, by być zauwa-
żonym i wyniesionym. Wystarczy tedy, aby dbali o to 
tylko, by ich nie zdegradowano albo przesunięto na 
boczny tor. 
 Tak wyobrażany idealny podwładny wciela 
się niekiedy w postać „szarego urzędnika”, który bywa 
negatywnym bohaterem i jest niejednokrotnie ośmie-
szany w literaturze pięknej. Tymczasem rzadko tak się 
prezentuje. Może się też wszak jawić jako „brat-łata”, 
„człowiek otwarty” i istota spolegliwa. Ale - zarazem 
- będzie to istota bardzo plastyczna, giętka i chłodno 
kalkulująca. Środkami jego działania są zaś nie tyl-
ko (czy raczej - nie tyle) kompetencje zawodowe, co 
swoista wiedza o jawnych oraz ukrytych stosunkach 
i zależnościach w strukturze władzy. Do utrzymania 
zajmowanej w nich pozycji bowiem kompetencje nie 
wystarczają. Potrzeba tu czegoś więcej. Na przykład, 
gdy zauważy, że „góra” ma kwalifikacje na poziomie 
konia i popełnia ewidentne błędy, nie tylko nie wolno 
mu wprost zgłaszać zastrzeżeń do jej decyzji, ale, jeśli 
tylko może, tak musi wpływać na działania tej „góry”, 
by skutki nie szkodziły strukturze. Inaczej zagrozi so-
bie i swojej pozycji. Jest więc (wraz z innymi) ogonem, 
który czasami musi machać koniem. I nie ma w tym 
nic dziwnego, bo to tylko szczególna okoliczność wy-
konywania przypisanych sobie czynności i obowiąz-
ków. Chyba, że koń przypadkowo kopnie go wtedy 
zbyt dotkliwie... Takiemu wszakże podwładnemu 
musi przyświecać idea, że właśnie on jest warunkiem, 
opoką, bez której nie może się obyć żadna struktura, 
jeśli ma realizować cele, do jakich została powołana. 
Dzięki też niemu ani przez moment żaden koń, jako 
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najwyższy przełożony, nie będzie zagrożony, chociaż 
on nie musi być entuzjastą jego władzy. 
 Nie wolno mu jednak wynosić się ze swymi 
kwalifikacjami ponad równych sobie stanowiskiem, 
gdy zdarzają się im mniejsze lub większe błędy, bo to 
może prowadzić do jego izolacji. Nie powinien zresz-
tą czynić tego i   wobec usytuowanych niżej, chyba, 
że pojawią się okoliczności, kiedy nieujawnienie błę-
dów jednych i  drugich sprawi, że także on zostanie 
wyeliminowany z gry. Jeśli jednak okoliczności tych 
nie ma – wobec równych musi dbać tylko, by nie prze-
szkadzali mu robić swoje; wobec niżej postawionych 
– nie powinien narzucać się ze swymi kompetencjami 
i umiejętnościami, bo gdyby płynęły one nawet z naj-
czystszych jego intencji i  służyły doskonaleniu ich 
pracy, może wzbudzić podejrzenie, że się wywyższa.
 Idealny podwładny wszakże wiele też może 
i musi zrobić dla  bezpośredniej ochrony swego sta-
tusu. Zagrażają mu bowiem ci, co są niżej i  ci, co 
zajmują stanowiska równoległe. Pierwsi mogą prze-
cież chcieć zająć jego miejsce; drudzy – posłużyć się 
nim, jak ofiarnym kozłem dla awansu czy nagrody. 
I ci, i ci mogą się zresztą ze sobą porozumieć, aby go 
zdegradować lub wyeliminować. Musi tedy zachować 
ostrożność, ufać jeno sobie, gromadzić odpowiednie 
środki i sposoby obrony, sprawnie nimi manipulować 
i  wiedzieć, kiedy ich użyć. Równocześnie na wszel-
kie możliwe sposoby powinien wszem i  wobec ma-
nifestować partnerstwo, otwartość, życzliwość i chęć 
służenia każdemu pomocą, choćby się w nim kiszki 
skręcały, bo bez tego uznany zostanie za bojaźliwe-
go urzędasa lub intryganta, który prędzej lub później 
pod takimi m.in. zarzutami może utracić stanowisko.
 Idealny podwładny więc to ktoś chcący żyć 
i dający żyć innym o tyle, o ile nie podważa się jego 
statusu jako określonego stajennego. Jego utrzymanie 
jest dlań wartością najwyższą. Nie chodzi tu o relacje 
osobowe z innymi podwładnymi, przyjaźnie lub pry-
watne niesnaski itd., lecz o pozycję. Gdy tedy powsta-
ją w  obrębie danej struktury układy, których celem 
bywa zmiana kierownictwa lub mniej czy bardziej 
radykalna restrukturyzacja, to dla jej zachowania bę-
dzie zawsze po stronie tych, którzy wedle jego kalku-
lacji wygrają. Wobec aktualnie panujących pozwoli 
sobie na hipokryzję i nielojalność, ale wyciszy sumie-
nie i przejdzie na tym do porządku dziennego. Wie 
bowiem, że kiedy dany układ przejmie ster, dzięki 
właściwemu opowiedzeniu się - zachowa swą pozycję.
 Sam zaś z własnej woli i inicjatywy występo-
wać może jedynie przeciwko słabej choć krytycznej 
mniejszości, nawet gdyby racje merytoryczne były 

ewidentnie po jej stronie. Bardziej zdecydowane jej 
poparcie, czy przyłączenie się, może bowiem dopro-
wadzić do niestabilności struktury, albo – w  razie 
niepowodzenia tej mniejszości – narazić go na de-
gradację lub eliminację ze struktury. Dlatego ponad 
racje tej mniejszości przedłoży własną pozycję. Nawet 
może ją tak czy inaczej kokietować. Faktycznie jed-
nak zawsze zrobi to, do czego skłania się silna władza 
czy dominujący układ, który wedle niego ma szansę 
na sukces. Nie przeszkodzi mu to jednak by, gdy owej 
mniejszości jakoś mimo wszystko uda się zwyciężyć, 
natychmiast do niej dołączyć, bo to w  pełni zrozu-
miałe i merytorycznie uzasadnione...

5. Nieuleczalna choroba niekompetencji

 Konsekwencją tego wszystkiego jednak jest 
coś paradoksalnego: obecność licznych, niekompe-
tentnych działań lub decyzji idealnego podwładne-
go. I to mimo jego najdoskonalszych kwalifikacji! Co 
więcej: podjęte zostaną one przez niego z pełną świa-
domością. Te bowiem niekompetentne działania czy 
decyzje mają charakter nie podmiotowy, lecz  struk-
turalny. Z jednej oto strony musi ów podwładny dzia-
łać kompetentnie, bo, jak pokazałem, tego wymaga 
jego status; z drugiej musi niejednokrotnie o  swych 
umiejętnościach zapominać, jeśli chce utrzymać się 
w strukturze. Sprzeczność między jednym i drugim 
sprawia, że tylko drobna część jego działań będzie na 
miarę jego możliwości. Reszta zaś to osłanianie koń-
skich kwalifikacji szefa, przymykanie oczu na błędy 
równych sobie lub niżej postawionych itp., itd.
 Słusznie więc mówił Hegel: „Wszystkie [...] 
prawne i  etyczne czyny, których poszczególne jed-
nostki są w  mocy dokonać dla dobra i  rozwoju ca-
łości, ich wola i  to, co urzeczywistniają, pozostaje 
zawsze, tak jak i one same, czymś w stosunku do tej 
całości nieznacznym i niczym więcej jak czymś towa-
rzyszącym. Albowiem działania ich są zawsze tylko 
jakimś cząstkowym urzeczywistnieniem danego jed-
nostkowego przypadku”. Współcześnie zresztą stało 
się to poniekąd oczywistością. Oto w 1968 r. ukazała 
się w Stanach Zjednoczonych błyskotliwa książka so-
cjologa zarządzania L. J. Petera pt. „Recepta Petera”, 
która kilka lat później przełożona też została na ję-
zyk polski. Była ona szeroko dyskutowana w świecie 
i u nas. I jest wciąż obecna nie tylko w fachowej lite-
raturze z politologii, socjologii, teorii zarządzania, ale 
i w publicystyce politycznej i społecznej. 
 Już na jej początku czytamy; „Od chwili, 
gdy człowiek wynalazł koło, stał się ogłupiałą ofiarą 
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cudów, które stworzył. Uprawiał ziemie i  miał pod 
dostatkiem żywności [...]. Ciepło spalania zamienił 
w  parę, żeby uzyskać energię. Oświetlił swój świat 
elektrycznością i dokonał postępu w rozwiązywaniu 
skomplikowanych problemów łączności elektronicz-
nej, rozszczepiania atomu, komputerów i  promieni 
laserowych. [...] Równolegle do wszystkich tych wspa-
niałych osiągnięć człowiek okazywał się jakąś strasz-
liwą niekompetencją. Rozwinął biurokrację w takim 
stopniu, że wykonanie najprostszego zadania wyma-
ga mnóstwa czasu i wysiłku”.
 I  dalej wskazuje Peter przykłady tej nie-
kompetencji. Oto stworzony został skomplikowany 
system pocztowy, lecz współczesne doręczanie li-
stów dłużej trwa niż w  epoce konnych dyliżansów. 
Wymyślono specjalne pociągi, dowożące do pracy, 
ale ludzie spóźniają się z  powodu ich ciągłej awarii. 
Człowiek niekiedy aż do „święta nigdy” trwa w ogon-
ku w oczekiwaniu na taksówkę, gdy opodal, kilka za-
ledwie ulic dalej, cały ich sznur czeka na pasażerów 
itp., itd. A wszystko to dzieje się dlatego, że struktury, 
zarządzające odpowiednimi dziedzinami życia, są 
niesprawne z powodu braku kompetencji ich władz. 
Brak ten z kolei wynika wedle niego stąd, że sprawują 
je ludzie, którzy osiągnęli swój szczebel niekompeten-
cji.
 Sprawa jest jednak bardziej złożona. Wpraw-
dzie Peter kładzie nacisk na szefów, którzy ten szcze-
bel osiągnęli, ale niekompetencja - jego zdaniem - 
pojawić się może na każdym szczeblu władzy danej 
struktury. Nawet na najniższym, gdy się zważy, że już 
samo zatrudnienie może zależeć od układów, znajo-
mości i interesów w jej obrębie. Kwalifikacje i zalety 
osobiste zatrudnianych mają wtedy znaczenie dru-
gorzędne. W  krańcowych więc przypadkach może 
kompetencji nie posiadać nikt, ale sama struktura 
będzie trwać, bo ci, co ją powołali, mają odpowiednie 
plecy; ich zaś decyzji kwestionować się nie da bez ne-
gatywnych skutków dla siebie. Dlatego, powiada Pe-
ter, wszystko idzie na opak. I musi iść. Od początku 
do końca świata. 
 Książka Petera może więc być odczytana, 
jako wielkie wołanie o radykalną przebudowę wszel-
kich struktur władzy i  zarządzania, których hierar-
chiczność sprawia, iż niekompetencja w sposób trwa-
ły wpisana jest w  ich funkcjonowanie. Ale przecież 
nawet gdyby miały one charakter poziomy, a stosunki 
w nich były partnerskie, zbyt wiele by się nie zmie-
niło. Dla konia w nich także znalazłoby się miejsce, 
tylko tytuł Pierwszego Konsula byłby zbędny. 
 Rzecz bowiem w czym innym, czego już nie 

tylko Peter nie widzi: we wskazanej wyżej sprzeczno-
ści strukturalnej, która polega na tym, że podwład-
ny musi działać kompetentnie, bo tego wymaga jego 
status. Z  drugiej zaś strony musi (częściej lub rza-
dziej) o swych umiejętnościach zapominać, jeśli chce 
utrzymać się w strukturze. Bywa wszakże, że zosta-
je w  niej, lecz zepchnięty do pozycji zapchajdziury.  
Roi się zresztą od takich osób w  firmach, przedsię-
biorstwach, nawet w  najwyższych instytucjach pań-
stwowych. I  spotyka się tam ludzi niekiedy o  po-
nadprzeciętnej inteligencji, wiedzy i  kompetencjach 
zawodowych. Uchodzą jednak oni za nieudaczników, 
czasami idealistów, niekiedy za pechowców. Nie dla-
tego, że pchali się na pierwszy plan, lecz dlatego, że 
chcieli tylko przetrwać.
 Ale jest i druga strona medalu, którą oto nam 
się w tych rozważaniach odsłania: idealny podwład-
ny to utopia. W realnych bowiem strukturach władzy 
i zarządzania nie ma dla niego miejsca. Bywa jednak, 
że niekiedy myli się idealnego podwładnego z  tzw. 
niezastąpionym. Przypisuje mu się nawet takie same, 
jak idealnemu, cechy. Ironicznie jednak i  trafnie pi-
sał o nim B. Brecht w już tu cytowanych „Historiach 
o  panu K.”: „Pan K. słyszał, jak sławiono pewnego 
urzędnika, który już dość długo pozostawał na swo-
im stanowisku, że jest niezastąpiony, ponieważ jest 
tak dobrym urzędnikiem. »Dlaczego jest niezastąpio-
ny?« – zapytał pan K. gniewnie. »Urząd nie funkcjo-
nowałby bez niego« – odrzekli chwalcy. »Jakże może 
być dobrym urzędnikiem, jeśli urząd bez niego nie 
może funkcjonować?« – rzekł pan K. – Miał dość cza-
su, aby zorganizować swoje biuro tak, aby mogło bez 
niego się obejść. Czym on się właściwie zajmuje? Po-
wiem wam: szantażem!”.
 No właśnie! Podwładny (także szef) niezastą-
piony to taki, który uniemożliwia pełną autonomię 
struktury, w jakiej funkcjonuje. Czyni ją przez to ka-
leką przez uzależnienie („szantaż” – jak powiada pan 
K.) od siebie i  swego w  niej statusu. Niezastąpiony 
może być artysta, nie funkcjonariusz jakiejś struktu-
ry władzy czy zarządzania, choć sztuką bywa utrzy-
manie się w niej. 
 Jeżeli jednak tak rzeczy się mają, to nikt, kto 
funkcjonuje w  jakiejś strukturze władzy, nie może 
mieć „czystego sumienia”. Fakt bowiem, że się ktoś 
w niej utrzymuje, świadczy nie tylko o  jego kompe-
tencjach, lecz o umiejętności gry, wytwarzaniu i za-
chowywaniu pozorów; o  zdolności do manipulacji 
i do podejmowania działań nawet niekompetentnych, 
jeśli to tylko pozwala w niej być. Każdy więc realny 
podwładny jest co najmniej aksjologicznie niejedno-
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znaczny. Jego zaś cechy osobowe i  przymioty o  tyle 
tylko się tu liczą, o ile ułatwiają mu one (bądź utrud-
niają) posługiwanie się jakąś manipulacyjną taktyką 
i strategią. Stanowią subiektywne „środki pracy”, za 
których pomocą jednostka w ramach danej struktury 
realizuje zarazem jej cele i swe własne interesy, choć-
by trwania w niej.
 Nic więc dziwnego, że są i  tacy podwładni, 
którzy nigdzie zbyt długo miejsca nie zagrzali, mimo 
swych niewątpliwych talentów, uzdolnień i  meryto-
rycznych kwalifikacji. Albo bowiem o tym wszystkim 
nie wiedzą (na przykład dlatego, że są młodzi i brak 
im doświadczenia), albo wiedzą i nie chcą tego sto-
sować, więc niekiedy wylatują z hukiem, zachowując 
jednak „czyste sumienie”. Zmieniają miejsca pracy, 
trwając w  nieustannej frustracji. I  zawsze są o  krok 
od marginalizacji. Niektórzy z nich nawet na całe ży-
cie stają się Don Kichotami, którzy w imię moralnych 
pryncypiów wiatraki władzy biorą tylko za demony 
zła, godne uśmiercenia.
 Reszta jednak, czyli większość, potulnie, 
krok po kroku, przyswaja sobie to wszystko. „Dojrze-
wa”. I wielu nawet nie zauważa, że za ich decyzjami 
i działaniami kryją się jakieś treści moralne. Że gwał-
cone bywają zasady lojalności i  wśród kompetent-
nych kwitnie niekompetencja. A jeśli nawet widzą to 
wszystko, to nie robi to na nich większego wrażania 
Gdy natomiast zdarza im się zmienić jedną strukturę 
na inną – przechodzą tam ze znakomitymi opiniami 
i  referencjami. Także moralnymi. Don Kichoci zaś 
tylko śmieszą ich swą nieskutecznością.
 To jednak, co tu wyżej napisałem, nie jest 
pełną teoretyczną charakterystyką rządzących i pod-
władnych. Należałoby tu jeszcze uwzględnić coś wię-
cej: że człowiek, zasklepiony w skorupie swych intere-
sów, miota się między tym, co mu odpowiada, a tym, 
co Hegel nazywał etycznością. Chce więc wyjść na 
swoje, a zarazem zyskać zgodność z jej normami. Ale, 
jak powiada autor „Fenomenologii ducha”, nie wy-
kracza poza konflikt. Musi więc dokonywać wyboru. 
Kiedy wszak wybiera prywatne interesy – odłogiem 
leży etyczność; gdy zaś ją realizuje – interesy doma-
gają się swego. Dlatego życie jednostki jest dramatem 
i wyrazem wiecznego moralnego niespełnienia.
 Rodzi to też dramaty w teatrze życia zbioro-
wego. Funkcjonowania stajennego nie da się bowiem 
sprowadzić do czysto racjonalnej umiejętności gry 
i sztuki manipulacji. Mądrość ludowa wyraża to afo-
ryzmem: „nikt do końca nie jest świnią, ale nie jest też 
świętym”. Dlatego to raz po raz załamuje się niejed-
na wspaniała kariera lub przegrywają nie tylko nie-

udacznicy czy Don Kichoci, lecz i kute na cztery nogi 
wygi. Ale też pamiętajmy i o drugiej stronie medalu. 
Ponieważ każdy człowiek doby prozaiczności jest roz-
darty, to zdarzają się i  odwrotne sytuacje: ktoś, kto 
zdaje się uosobieniem etyczności – może przegrać 
albo się ześwinić.
 Dobrym tego przykładem był dla Hegla ksią-
żę Wallenstein, który, poprzez użycie armii, chciał 
uzdrowić stosunki polityczne w  Austrii swych cza-
sów, ale przegrał. Zdawało mu się bowiem, że jego 
pułkownicy i  generałowie, z  wdzięczności za uzy-
skaną od niego pozycję, pójdą wszędzie za blaskiem 
jego sławy. Nic podobnego! Okazało się, że bardziej 
czuli się związani z państwem, które uosabiał cesarz. 
„W końcu przez wszystkich opuszczony, zostaje po-
konany nie tyle przez jakąś zewnętrzną, przeciwną 
mu potęgę, ile skutkiem utraty wszystkich środków, 
dzięki którym spodziewał się osiągnąć swój cel; 
z chwilą zaś, gdy opuszcza go wojsko, jest zgubiony”. 
Tak oto forma, struktura państwa, unicestwia go, gdy 
chce być czymś więcej, niż jej przejawem.
 Ale też i  jego pułkownicy oraz generałowie 
innego wyjścia dla siebie nie musieli widzieć. Wal-
lenstein bowiem dał im to, co odpowiadało ich aspi-
racjom. Państwo, uosabiane przez cesarza, stanowi-
ło natomiast ucieleśnienie tego, co społeczne: norm 
prawnych, moralnych, obyczajowych etc. Wprawdzie 
więc daliby się może za Wallensteina na tym czy in-
nym polu bitwy posiekać, ale, gdy szło o ich postawę 
wobec całości społecznej, widzieli w  swym wodzu 
tylko jednego z  podwładnych (stajennego) w  struk-
turach państwa. Nic dziwnego, że w  konsekwencji 
został on politycznie zmarginalizowany, a  w  końcu 
zamordowany przez własnych oficerów.
 Ten przykład, jak też cały tok prowadzonych 
tu rozważań, pokazuje, że możliwości danych ludzi 
oraz to, jacy oni są (czy mogą być) w  roli przewo-
dzących i  podwładnych, nie da się określić i  ocenić 
tylko na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia, 
charakteru, indywidualnych cnót, wad i zalet. O tym 
bowiem kim są, decyduje proces funkcjonowania 
struktur władzy lub zarządzania. Dlatego tylko na 
poziomie zjawiskowych pozorów zatrzymuje się każ-
de poznanie i ocena danych podwładnych, gdy ich za-
chowania, moralność, decyzje i działania sprowadza 
się do poziomu tylko podmiotowego.
 Są bowiem ludzie, którzy, jako prywatne oso-
by, nie skrzywdziliby nawet muchy. Gdy jednak funk-
cjonują, jako elementy takich czy innych struktur, 
zrobią wszystko, czego wymagają cele danej struk-
tury i/lub ich interesy albo uwikłania i układy. Z tej 
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racji nikt nie jest bez grzechu, ale też, choć każdy nosi 
i worek cnót, sprawy tego świata i tak dzieją się same. 
Zawsze na opak wzniosłych intencji.

Jan Kurowicki – profesor filozofii. Kierownik Katedry 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Ostatnio opublikował książkę „Estety-
ka środowiska naturalnego” (2011).

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Nauczyciel jako menedżer – zarządzanie klasą.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Awans zawodowy, rozwój zawodowy, autorytet nauczyciela w pol-

skiej oświacie.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Praca metodą projektów w turystyce szkolnej.
• Jak pisać artykuły metodyczne.
• Jak efektywnie wykorzystać czas na lekcji chemii? 
• Niekonwencjonalne metody nauczania historii. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Zbrodnia i kara to pierwsza, a zarazem najgłośniejsza 
powieść z cyklu wielkich dzieł Fiodora Dostojewskie-
go1, które postawiły tego pisarza w  rzędzie najwy-
bitniejszych twórców wszech czasów. Formalnie jest 
zbudowana jak klasyczny kryminał. Osnową fabu-
larną utworu jest mord popełniony przez głównego 
bohatera, śledztwo mające wykryć wszystkie okolicz-
ności zbrodni, w tym jej sprawcę, jak też zabiegi mają-
ce na celu jego resocjalizację (tytułowa kara). Przede 
wszystkim jednak jest to wielka powieść psycholo-
giczna i filozoficzna, w której pisarz wypowiedział się 
na temat najważniejszych problemów epoki, związa-
nych z narastaniem kapitalizmu w Rosji, ze wszystki-
mi konsekwencjami, jakie ten proces pociągał.
 Jednocześnie Zbrodnia i  kara – to, mówiąc 
najogólniej, pierwsza nowoczesna powieść. Jej nowa-
torstwo bierze się z odmiennej niż dotąd kompozycji 
świata powieściowego: usytuowania bohaterów utwo-
ru oraz innego niż dotychczas przedstawienia ich re-
lacji z narratorem, którego wiedza o różnych aspek-
tach wydarzeń rozgrywających się w  utworze nie 
jest pełna – wielokrotnie więcej o nich wiedzą różne 
postacie powieści. A  zatem, mimo tradycyjnej nar-
racji autorskiej w trzeciej osobie, bohaterowie po raz 
pierwszy uzyskują autonomię. Ich wypowiedzi - co 
więcej, ich świadomości - mają równe prawa z pozy-
cją i głosem narratora i jako równorzędne podmioty 
tworzą świat powieściowy. Tak oto wraz ze Zbrodnią 
i karą pojawił się nowy gatunek powieściowy, co opi-
sał szczegółowo Michaił Bachtin w  monografii Pro-
blemy poetyki Dostojewskiego2. Jego zdaniem, wraz 
z  tym utworem narodziła się powieść polifoniczna, 
zasadniczo różna od dotychczasowej monologicznej, 
czyli takiej, w której postacie są uprzedmiotowione, 
uzależnione od autorskiej koncepcji świata, ujętego 
homofonicznie. Michaił Bachtin dowodzi w  swojej 
rozprawie, że w jego przekonaniu Dostojewski stwo-
rzył nowy typ myślenia artystycznego, które swym 
znaczeniem wykraczało poza twórczość powieściową 
i  dotyczyło pewnych podstawowych zasad estetyki 
europejskiej. Chodzi właśnie o polifoniczność, wielo-
głosowość w mówieniu o świecie. Takie podejście do 

1 Zbrodnia i kara, Idiota, Biesy,  Bracia Karamazow.
2 Michał Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

odbioru świata pozostaje nowatorskie do dzisiaj.
 Chyba nieprzypadkowo właśnie Dostojewski 
został wyznaczony przez los na twórcę, który grun-
townie odnowił gatunek powieściowy. Jego prze-
znaczeniem była literatura i musiał się nią zająć. Był 
synem lekarza ordynującego w Maryińskim Szpitalu 
dla ubogich na przedmieściu Moskwy. Tu zetknął się 
ze światem nędzy i  występku, który później, kiedy 
zaczął pisać zawodowo, odegrał jako temat znaczącą 
rolę w  jego twórczości. W 1843 r. ukończył Główną 
Szkołę Inżynierską w  Petersburgu i  podjął służbę 
w wojsku, ale po roku ją porzucił i odtąd poświęcił się 
wyłącznie pracy literackiej. Miał wtedy 23 lata. Pisał 
później jeszcze przez lat 38.
 Dostojewski debiutował w  1846 powieścią 
epistolarną Biedni ludzie, utworem bardzo już warsz-
tatowo dojrzałym, mimo że pierwszym ogłoszonym 
drukiem. Już w tej powieści dał wyraz przekonaniu, 
że nie istnieje jedna tylko obiektywna prawda o czło-
wieku. Podobna idea przyświeca kolejnym utworom: 
opowiadaniu Sobowtór (1846), noweli Gospodyni 
(1847), opowieści Białe noce (1848). W  tym pierw-
szym okresie inspiracje do swej twórczości Dostojew-
ski czerpał głównie z  romantyzmu – romantyczna, 
niespełniona miłość, rozdwojona jaźń, romantyczny 
temat „sił magnetycznych”. Bohaterowie tych utwo-
rów, pochodzący z nizin społecznych, ukazywani byli 
obiektywnie, ale z reguły z sympatią, choć byli to lu-
dzie „mali”, natomiast krytycznie przedstawione zo-
stały stosunki społeczne, w jakich musieli żyć, tyrania 
wszechobecna w autorytarnym społeczeństwie Rosji 
za panowania Mikołaja I. Był to okres, kiedy Dosto-
jewski wyznawał poglądy utopijno-socjalistyczne.
 Dość szybko stał się znanym pisarzem, wyso-
ko cenionym przez współczesne mu środowisko lite-
rackie. Wissarion Bielinski, twórca „szkoły natural-
nej”3 upatrywał w  Dostojewskim następcę Mikołaja 
Gogola z okresu, gdy ten pisał „opowieści petersbur-

3 Umowna nazwa dla działającej w latach 40. XIX wieku, 
zgrupowanej wokół Wissariona Bielinskiego grupy pisarzy 
i krytyków, występujących w swojej twórczości przeciwko 
autorytarnym stosunkom społecznym (samowładztwo, 
pańszczyzna, wszechwładna biurokracja). Poza Fiodorem 
Dostojewskim, który debiutował w poetyce „szkoły naturalnej”, 
byli z nią związani m.in. tacy wybitni pisarze, jak Aleksander 
Hercen, Nikołaj Niekrasow, Iwan Turgieniew, Iwan Gonczarow, 
Michaił Sałtykow-Szczedrin.

ZBrODNIA I kArA FIODOrA DOSTOjEwSkIEGO

Wiesława Olbrych
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skie” (Nos, Płaszcz), odczytywane przez tę „szkołę” 
jako radykalna krytyka ówczesnej rzeczywistości 
społeczno-politycznej w Rosji. I nagle, wiosną 1849 r., 
świetnie zapowiadająca się kariera literacka młodego 
pisarza została gwałtownie przerwana aresztowaniem 
za udział w  potajemnych zebraniach lewicowych 
kółek, na których wypowiadał się za wolnością pra-
sy, reformą sądownictwa i  uwłaszczeniem chłopów. 
Wszystkim aresztowanym uczestnikom tych spotkań 
wytoczono głośny proces polityczny. Dostojewski do-
stał wyrok śmierci, przeżył farsę zapowiedzianej eg-
zekucji, gdy na placu kaźni, tuż przed wykonaniem 
wyroku, z rozkazu cara Mikołaja I zamieniono ska-
zańcom karę śmierci na katorgę i  zesłanie. Odbył 4 
lata katorgi i 6 zesłania. W końcu 1859 roku wrócił do 
Petersburga i  włączył się ponownie do życia literac-
kiego. Nie była to jednak kontynuacja poprzedzającej 
te tragiczne wypadki drogi twórczej. Przez lata, które 
minęły i na skutek przeżyć, jakie były jego udziałem, 
stał się innym człowiekiem, inaczej teraz myślał i pi-
sał.
 Owocem jego doświadczeń i  przemyśleń 
z  czasów katorgi są Wspomnienia z  domu umarłych 
(1861–62). Katorga w  Omsku, zetknięcie z  formami 
życia, których istnienia wcześniej może nawet nie po-
dejrzewał, przebywanie w jednej społeczności z ban-
dytami i mordercami, zmieniły sposób jego patrzenia 
na człowieka. Bohaterami Wspomnień z domu umar-
łych są zbrodniarze, ich myśli i  czyny. Dociekania 
pisarza zawarte w tym utworze przyniosły odkrycie 
faktów nieznanych ówczesnej psychologii, co świad-
czy o  wielkiej wnikliwości i  samodzielności poszu-
kiwań badawczych pisarza i  wyciągniętych z  nich 
wniosków. Ale ten utwór, mimo iż napisany już po 
powrocie z katorgi i  zesłania, pod względem poety-
ki jest zbliżony jeszcze do twórczości Dostojewskiego 
z pierwszego okresu jego pisarstwa.
 Kluczem do dojrzałej twórczości Dostojew-
skiego są Notatki z  podziemia (1864). Pisarz podjął 
w  tym utworze generalną rozprawę z  socjalizmem 
w  Rosji, zwłaszcza z  rewolucyjno-demokratyczną 
etyką Mikołaja Czernyszewskiego, którego był zwo-
lennikiem w  pierwszych latach pisania. Swoje racje 
wyłożył w Epilogu, jednak do czytelnika one nie do-
tarły: na skutek interwencji cenzury ta część utwo-
ru nie mogła ukazać się drukiem i niespodziewanie 
Notatki z  podziemia stały się manifestem skrajnego 
nihilizmu, jako że skrucha „człowieka z podziemia”, 
nihilisty drwiącego z nakazów bożych, nie dokonała 
się na kartach utworu, wbrew zamiarom twórczym 
autora. A  zatem, przystępując w  1865 roku do pisa-

nia Zbrodni i kary Dostojewski miał już za sobą wiele 
doświadczeń i  to o  charakterze ekstremalnym. Był 
człowiekiem o  wyrobionym światopoglądzie i  miał 
dostatecznie ukształtowany warsztat twórczy, by móc 
przedstawić swoje przesłanie.
 Pierwotnie nowy utwór miał nosić tytuł Pi-
janiuteńcy i  poruszać głównie aktualny problem pi-
jaństwa ze wszystkimi jego przejawami, zwłaszcza 
obrazem rodzin, wychowaniem dzieci w  tych wa-
runkach, i innymi związanymi z tym zagadnieniami. 
Dostojewski był wrażliwy na choroby drążące współ-
czesne mu rosyjskie społeczeństwo, a wszechobecne 
pijaństwo do nich należało. Centralnymi postaciami 
mieli być w  tej powieści członkowie rodziny Mar-
mieładowów, zwłaszcza głowa rodziny, emerytowany 
radca tytularny Siemion Marmieładow, zdegenero-
wany alkoholik. Ale sam problem pijaństwa, mimo 
iż społecznie ważny, nie mógł stać się dla Dostojew-
skiego dostateczną, odpowiadającą jego ambicjom, 
inspiracją do sformułowania kardynalnych prawd 
o społeczeństwie, stanowiących o jego „być albo nie 
być”. Wkrótce pisarz zmienił koncepcję swojej nowej 
powieści. Alkoholik Marmieładow pozostał jedną 
z  postaci, ale już nie pierwszoplanową. Jako nowy 
główny bohater pojawił się Rodion Raskolnikow – re-
prezentant młodego pokolenia Rosji, zafascynowane-
go materializmem i  ateizmem, ale też poszukujące-
go możliwości wybrnięcia ze ślepego zaułka, w jaki, 
w przekonaniu postępowej inteligenckiej młodzieży, 
wpędził społeczeństwo carski despotyzm, brak re-
form społecznych i  zwłaszcza narastający kapitali-
styczny wyzysk. Nazwiska Raskolnikow trudno nie 
kojarzyć z „raskolnikiem”, tj. zwolennikiem rozłamu 
w cerkwi prawosławnej w obronie tradycyjnych form 
obrzędowości, a jego buntu – z buntem słynnego Aw-
wakuma, ideologa starowierców (raskolników). Przy 
czym nazwisko bohatera okaże się w powieści proro-
cze: Raskolnikow ostatecznie stanie się w  niej czło-
wiekiem „starej wiary prawosławnej” z  jej ideałem 
pokory i cierpienia jako warunku reedukacji moral-
nej, ale to jego odrodzenie przyniesie dopiero Epilog, 
gdzie też będzie tylko zapowiedziane, a  nie w  pełni 
dokonane. 
 W  związku z  rolą Epilogu w  całej powieści 
Zbrodnia i  kara, należałoby zwrócić uwagę na nie-
jednoznaczność prezentowania prawd wydawałoby 
się oczywistych dla Dostojewskiego. Jako człowiek 
o ukształtowanym światopoglądzie i sprawnie włada-
jący warsztatem pisarskim wiedział, jakie przesłanie 
chciał przekazać w  swoim utworze współczesnemu 
mu społeczeństwu. Przedstawił je w  Epilogu. Ale ta 
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część Zbrodni i kary liczy 25 stron, wobec 300 stron 
wcześniejszych, na których te same racje wygląda-
ją różnie, w zależności od tego, kto, kiedy i w jakich 
okolicznościach je wypowiada. Oczywiście credo 
wynikające z  zakończenia utworu zawsze ma wagę 
niewspółmiernie większą niż konstatacje zawarte 
w  innych jego częściach (poza tytułem i  ewentual-
nym słowem Od autora), niemniej jednak nie jest ono 
sformułowane nawet tu dostatecznie jednoznacznie, 
aby ta niewielka objętościowo część powieści przewa-
żyła wymowę całości dzieła. Wyraźnie Dostojewskie-
go, jako pisarza, genialnego artystę, autora powieści 
polifonicznej, nie przestają dręczyć wątpliwości, które 
nie pozwalają mu zbudować jednoznacznego obrazu 
świata powieściowego w swoim utworze.
 Na świat przedstawiony w  powieści składa 
się wiele elementów, w Zbrodni i karze najważniejsze 
z  nich – to ludzie, bohaterowie utworu, i  środowi-
sko, w jakim działają. Akcja Zbrodni i kary toczy się 
w Petersburgu „w roku bieżącym”, czyli – należy są-
dzić – w 1865, bowiem powieść została opublikowa-
na po raz pierwszy w 1866. W dziele Dostojewskiego 
to miasto jawi się jakby stworzone do zbrodni: szare 
i okrutne, zapełniają je wyszynki, traktiernie, domy 
publiczne, spelunki, podrzędne hoteliki, posterunki 
policji. Kształtuje się w  nim nowa, kapitalistyczna 
rzeczywistość, pociągająca za sobą wzrost przestęp-
czości, pijaństwo, epidemię samobójstw. Większość 
przestępców figurujących w  rejestrach policji nie 
była osadzona w więzieniu, współtworzyła atmosferę 
stolicy rosyjskiego imperium. Dostojewski znał i ro-
zumiał życie miasta. Nie chciał jednak pogodzić się 
z narastającym złem, jakie je przepełniało. Podobnie 
jak bohater jego powieści usiłował znaleźć odpowiedź 
na pytanie „co robić?” w  złożonej, często tragicznej 
współczesnej rzeczywistości. Nie był jedynym ro-
syjskim pisarzem, który zadawał sobie to pytanie. 
W 1863 r. pojawiła się głośna powieść Mikołaja Czer-
nyszewskiego pod takim właśnie tytułem (Co robić?), 
w  której autor przedstawił „nowych ludzi”, repre-
zentujących rodzącą się, autonomiczną moralność 
opartą na ideałach socjalistycznych. Powieść stała się 
swoistą ewangelią rosyjskiej młodzieży inteligenckiej 
lat 60. i 70. XIX wieku. Ale propozycje Czernyszew-
skiego były Dostojewskiemu w  okresie po katordze  
już obce. Socjalizm rewolucyjny odrzucił, zarówno ze 
względu na środki (terror), jak i  cele (ludzkość jako 
posłuszne syte stado, gdzie jedność i  sytość zostają 
osiągnięte za cenę utraty wolności). Jego poszukiwa-
nia poszły w innym kierunku – wiary w Chrystusa. 
Wiary prawdziwej, takiej, która nie potrzebuje, ani 

nie pragnie dowodów.
 Znane jest i często cytowane wyznanie wiary 
Dostojewskiego: „gdyby mi ktoś dowiódł, że Chry-
stus jest poza prawdą, i  rzeczywiście byłoby tak, że 
prawda jest poza Chrystusem, to i  tak wolałbym 
pozostać z  Chrystusem aniżeli z  prawdą”4. Ale było 
to przede wszystkim pragnienie wiary. Dręczyło go 
zwątpienie, o czym pisał w swoich notatnikach5. Bał 
się jednak niewiary, tego, że prowadzić to może do 
akceptacji wszelkiego występku. Przez lata toczył 
z samym sobą zawzięty spór, którego wyraziste ślady 
znajdujemy w całej jego spuściźnie, zwłaszcza w Bra-
ciach Karamazow. Antynomiczność myśli samego 
Dostojewskiego na tym właśnie polega, że sam wie, 
iż poza wyznaniem wiary, co jest dla niego ważne, ale 
co stanowi tu rodzaj zaklęcia, pozostaje dziecięciem 
swojego stulecia, dziecięciem niewiary i zwątpienia6.
 Podobną niewiarą i  zwątpieniem przepeł-
niony jest jeden z  dwójki protagonistów Zbrodni 
i  kary, wokół którego skupiają się wszystkie niemal 
wątki utworu – Rodion Raskolnikow. Jest przekona-
ny o zbędności wiary, jej bezużyteczności w świecie, 
jaki zna. To człowiek myślący i  wrażliwy, typowy 
przedstawiciel rosyjskiej młodzieży inteligenckiej lat 
60. XIX wieku, rozdyskutowanej, szukającej dróg ra-
tunku dla okrutnego świata, który ją otacza. Raskol-
nikow przeżywa boleśnie degrengoladę przeżerającą 
społeczeństwo. Mówi o  tym jego proroczy sen: oto 
w świecie pojawiły się jakieś nowe złośliwe drobno-
ustroje, które zarażały ludzi obłędem, polegającym 
na tym, że uważali się za tak mądrych jak nigdy nikt 
dotąd. Całe miasta i ludy ulegały zarazie. Zginąć mie-
li wszyscy oprócz kilku wybrańców. Jest to wyraźna 
projekcja postępującej totalnej dezintegracji społe-
czeństwa. Kiedy nastąpi, będzie już za późno. Trzeba 
złu stawić czoła zanim się dokona. To też była jedna 
z  najważniejszych kwestii epoki, rozważana w  Rosji 
przez jej najbardziej twórcze umysły. Dostojewski 
wierzył, podobnie jak słowianofile, a także narodni-
cy, że Rosja ma odrębne prawa rozwoju wynikające 
z  samoistności ducha jej narodu-bogonośca, co po-
zwoli jej uniknąć katastrofy, która dosięgnie Zachód. 
Był przekonany, że tylko lud rosyjski zachował nie-
naruszoną wiarę chrześcijańską. Warto wszakże też 
wiedzieć, że co piąty chrześcijanin w Rosji w jego cza-
sach pozostawał w  opozycji wobec cerkwi (sektanci 

4 Zob.: List do N.D. Fonwiziny, [w:] F.M. Dostojewski Pis’ma, t. 
I, Moskwa–Leningrad 1928, s. 142.
5 Zapisnyje tietradi F.M. Dostojewskogo, Moskwa-Leningrad 
1935.
6 Por.: List do N.D. Fonwiziny, op. cit.



str. 21

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 1–2 (20–21)/ 2013

i raskolnicy). 
 Raskolnikow szamocze się beznadziejnie pró-
bując rozwiązać wspomnianą już wyżej podstawową 
kwestię, stanowiącą ideę utworu: „co robić?”. Jednym 
z wyjść, zdaniem tego bohatera, może być zbrodnia. 
Jest on „zarażony” prądami krążącymi we współcze-
snym społeczeństwie. Owładnęła nim idea człowieka 
niezwykłego, będącego „poza dobrem i  złem”, wyż-
szego ponad otaczające go stado ludzi przeciętnych, 
którzy muszą pokornie podporządkowywać się spo-
łecznym normom, zawarowanym prawem, fascynuje 
go idea „Napoleona”, który – spełniając swoje posłan-
nictwo – bez skrupułów te normy depcze. Za wszelką 
cenę musi się dowiedzieć, kim jest on sam. Popełnia 
zbrodnię – zabija – dla sprawdzenia, czy należy do 
„stada”, czy do „wybrańców”, mających „prawo do 
zbrodni”. W powieści ten jego czyn i jego racje nie są 
jednoznaczne, ale dają się logicznie uzasadnić: zabija 
przecież nie „człowieka”, a  „ludzką wesz”, lichwiar-
kę, obrzydliwą zarówno fizycznie, jak i  psychicznie, 
czyniącą zło, do tego starą i chorą; okrada ją, a pie-
niądze chce spożytkować dla czynienia dobra, na co 
ma czas i warunki, bo jest młody, zdrowy, przystojny 
i  wykształcony. Niestety, świat powieściowy zbudo-
wany przez Dostojewskiego sprzysięga się przeciw-
ko niemu, już sama zbrodnia, wymyślona przecież 
przez samego Raskolnikowa, dokonała się własnym 
trybem, poza jego planem, bowiem zabija nie tylko 
„ludzką wesz”, jak chciał, ale przypadkowo, można by 
rzec „niechcący”, jeszcze drugą osobę – dobrą, pokor-
ną i pobożną. Tak się złożyły okoliczności zbrodni, na 
które nie miał wpływu w chwili jej popełnienia, i ni-
gdy go nie miał, jak wynika z utworu Dostojewskiego, 
bowiem to czyn kierował nim, a nie on czynem. Waż-
ną okolicznością, wyraźnie zaznaczoną w  utworze, 
jest stan psychiczny i  fizyczny Raskolnikowa przed, 
w trakcie i po popełnieniu zbrodni. Bohater powieści 
przez dłuższy czas jest w stanie silnego wzburzenia, 
co mogło być spowodowane wieloma czynnikami: 
wyznawaną ideą, niedojadaniem, brakiem snu. Wciąż 
rośnie jego rozdrażnienie. Kilkakrotnie zapada na 
zdrowiu, leży w malignie i przyjaciele muszą go rato-
wać. 
 Nie miał więc „prawa” zabić dla idei, ponie-
waż – jak się okazało – nie był człowiekiem, który – 
zgodnie z jego przekonaniem – może, a nawet powi-
nien przekraczać przykazania boskie i ludzkie normy 
dla powszechnego dobra. Wciąż przecież dopadają 
go wątpliwości. Nie zabił też dla pieniędzy, choć ta-
kie wyjaśnienie zbrodni Raskolnikowa przewija się 
w powieści na równych prawach z koncepcją „zbrod-

ni dla idei”. Ale wygląda równie niejednoznacznie, 
jak po pierwsze: lichwiarkę co prawda ograbił, ale 
łupu nawet nie obejrzał, pieniędzy nie policzył. Ani 
w pierwszej chwili po dokonaniu zbrodni, kiedy mógł 
być w szoku, co byłoby psychologicznie zrozumiałe, 
ani później. Łup istnieje, ale jakby go nie było. Zresztą 
wkrótce się go pozbył, bez wahania i żalu. Bo zaczęły 
go dręczyć wyrzuty sumienia i zrozumiał, że nie na-
leży do ludzi, którzy, jak Napoleon, mają prawo zabi-
jać jednych, aby uszczęśliwiać innych. A zatem jego 
czyn jest zbrodnią, którą musi odpokutować. Gdy to 
zrozumiał, wyznaje swą winę, prosi publicznie „lud” 
o wybaczenie, a „urząd” o karę (tj. przyznaje się sę-
dziemu śledczemu do morderstwa).
 Główną oponentką Raskolnikowa w Zbrodni 
i karze jest Sonia Marmieładowa, Sonieczka „wieczna 
Sonia”, będąca przykładem gruntownie odmiennej 
koncepcji życia, a  właściwie sztuki przeżycia w  wa-
runkach, w których żyć się nie da. Jest uliczną pro-
stytutką, nie z wyboru, lecz z musu, aby ratować od 
śmierci głodowej małe dzieci będące jej przyrodnim 
rodzeństwem i ich matkę, wpółobłąkaną gruźliczkę. 
Jest świadoma swego upadku, ale przyjmuje wyzna-
czony jej los z pokorą, przekonana, że Bóg wie, dla-
czego zażądał od niej takiej ofiary. Po czym powoli, 
ale konsekwentnie staje się oparciem dla potrzebują-
cych, a  nawet wyrocznią moralną. To do niej, a  nie 
do matki czy siostry, zwraca się Raskolnikow, kiedy 
zrozumiał i odczuł ciężar swojej zbrodni. To ona po-
prowadzi go ku odrodzeniu. Sygnałem tego odradza-
nia się jest jego prośba, aby przeczytała mu Wskrze-
szenie łazarza z Ewangelii wg św. Jana7. Bo zapragnął 
przywrócenia do życia. Odrodzenie bohatera nastąpi 
przez dobrowolne przyjęcie cierpienia.
 Idea cierpienia, jako koniecznego, a zarazem 
wystarczającego warunku doznania łaski boskiej, 
była dla Dostojewskiego tak ważna, że ten motyw 
został w  Zbrodni i  karze wielokrotnie powtórzony. 
Raskolnikow przyjął cierpienie, aby odkupić własną 
winę przed Bogiem. Sonia cierpi, aby odkupić winy 
innych, zwłaszcza ojca. Ale pojawia się też dobrowol-
ne przyjęcie cierpienia, mające na celu doskonalenie 
moralne. Tak czyni robotnik Mikołka, który przy-
znaje się do niepopełnionej zbrodni i chce ponieść za 
nią karę. Ten rodzaj cierpienia stanowi najbardziej 
radykalną jego postać w chrześcijańskiej soteriologii 
(nauce o  zbawieniu), zwłaszcza w  chrześcijaństwie 
wschodnim, do którego całym sercem i duszą należał 
Dostojewski. Idzie w nim o rzecz dla człowieka naj-

7 Jn 11, 41-44
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ważniejszą – o  to mianowicie, aby upodobnić swoje 
życie do życia Chrystusa i w ten sposób osiągnąć stan 
bogoczłowieczeństwa – najwyższy nie tylko w  po-
rządku moralnym, ale i w porządku egzystencjalnym 
stan przeznaczony i dostępny człowiekowi. Droga do 
niego wiedzie właśnie przez dobrowolne przyjęcie 
na siebie cierpienia niezawinionego. Chrystus – sam 
bezgrzeszny – przyjął cierpienie za grzechy wszyst-
kich ludzi i  tym sposobem spełnił wolę Ojca. Czło-
wiek naśladując go upodabnia się do niego. Niewąt-
pliwie ideę cierpienia przejął Dostojewski z Ewangelii 
i nauki św. Pawła (List do Rzymian 8, 17) i siłą swego 
pisarskiego geniuszu nadał jej indywidualne piętno. 
W  teologii zachodniej akcentuje się raczej aktywny 
stosunek do cierpienia. Przyjmuje się, że jest to stan 
przejściowy egzystencji ludzkiej w  drodze do wol-
ności, a więc jako stadium do przezwyciężenia, a nie 
jako stan do pogodzenia się z nim, tak jakby było ono 
gwarantem zbawienia.
 Interpretowano także problematykę cierpie-
nia w  twórczości Dostojewskiego w  języku laickiej 
filozofii. Taką próbę, bardzo ciekawą, podjęła Danuta 
Kułakowska w rozprawie Dostojewski. Dialektyka nie-
wiary. Oto jedna z jej interesujących i raczej trafnych 
uwag: „Cierpienie staje się u Dostojewskiego istotnym 
wymiarem bytowości ludzkiej. Ujmuje je nie tylko 
w  kategoriach złych przypadłości, które spotykają 
człowieka, lecz przypisuje mu także walory osobo-

wościowotwórcze. Stąd integralną częścią chrystolo-
gii Dostojewskiego jest fenomenologia cierpienia”8. 
Nawet jeśli takie podejście do dzieła Dostojewskiego 
wyda się wątpliwe, mając na względzie jego poglądy, 
którym uparcie przecież próbował nadawać formę 
literacką, to jednak spojrzenie na problem z różnych 
punktów widzenia pozwala go lepiej zrozumieć.
 Główny bohater jego Zbrodni i kary, będący 
przez prawie całą powieść zwolennikiem skrajnego 
indywidualizmu etycznego, w  Epilogu przez dobro-
wolne przyjęcie cierpienia wybiera Boga, prawdę ludu 
i prawdę serca. Taka była zapewne koncepcja Dosto-
jewskiego. Nie jest to jednak pewne. Bo choć w ostat-
nim akapicie powieści Dostojewski zapowiada, iż 
napisze nowy utwór, którego tematem będzie „histo-
ria stopniowej odnowy człowieka, historia jego stop-
niowego odradzania się, stopniowego przechodzenia 
z  jednego świata w  drugi, znajomienia się z  nową, 
dotychczas nieznaną rzeczywistością”9, to jednak tej 
innej książki Dostojewski nie napisał.

Wiesława Olbrych – doktor, znawczyni literatury 
wschodniosłowiańskiej, tłumaczka. Pracuje w PAN.

8 Danuta Kułakowska, Dostojewski. Dialektyka niewiary, 
Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1981, s. 172.
9 Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1971 r., s. 319.
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W klasyfikacji zawodów uchodzących za niebezpiecz-
ne i ryzykowne profesja nauczycielska zajmuje wciąż 
wyższe miejsce, nie tylko ze względu na coraz agre-
sywniejszą postawę uczniów, ale również na zwięk-
szające się trudności w przekonywaniu uczniów, 
że „Słowacki wielkim poetą był” lub, że „Powstanie 
Warszawskie mimo porażki militarnej zakończyło się 
sukcesem”.
 Chociaż materializm dialektyczny nie poko-
nał praw matematyki, to już fizyka i biologia niejed-
nokrotnie narażała na szwank autorytet nauczycieli. 
Najniebezpieczniejsza dla nauczycielskich autoryte-
tów jest niewątpliwie historia. Pojawienie się zjawiska 
„polityki historycznej” sytuuje nauczycieli historii na 
pierwszej linii frontu. Wydarzenia z lat 80-81 dostar-
czyły na rynek rozważań historycznych nowy towar, 
którego ocena warta jest głębszej analizy.
 Dorasta już drugie pokolenie, które nie do-
świadczyło tamtych traumatycznych wydarzeń, a 
oceny wprowadzenia stanu wojennego w badaniach 
opinii publicznej przez ostatnie 20 lat, od kiedy nie 
można im zarzucać politycznych zależności, wzbu-
dzają zdumienie stałością i trwałością poglądów.
 Jest to prawdopodobnie jeden z największych 
jeśli nie największy sukces propagandy PRL w całej 
jej historii. Sformułowanie gen. W. Jaruzelskiego, 
że wprowadzenie stanu wojennego „było wyborem 
mniejszego zła”, przy czym nienazwanym „większym 
złem” byłaby interwencja radziecka, tak zagnieździło 
się w umysłach wielu Polaków, że podzieliła społe-
czeństwo na dwie prawie równe części i przez 30 lat 
różnica między nimi nie jest większa niż plus/minus 
10 %. Wprawdzie od lat żaden poważny historyk nie 
potwierdza zagrożenia interwencją wojsk układu 
warszawskiego w grudniu 1981 roku (w przeciwień-
stwie do roku 1980), to jednak nieprawdziwa sugestia 
Wojciecha Jaruzelskiego, rozkwita w najlepsze.
 Żadna z wielu książek Generała, mimo opisu 
dramatycznych nacisków Moskwy, nie uzasadnia idei 
„mniejszego zła”. Jestem głęboko przekonany, że stan 
wojenny został wprowadzony w celu uchronienia ge-
nerała Jaruzelskiego i jego ekipy przed szykującą się 
do „skoku na władzę” konkurencyjną grupę działaczy 
PZPR i części generałów, grupę jeszcze bliżej związa-
ną z Moskwą. Analizując różne przyczyny utrzymy-
wania się patriotycznej wizji stanu wojennego, sfor-

mułowanej przez Wojciecha Jaruzelskiego, trzeba z 
pewnością wziąć pod uwagę jego cechy osobiste.
 Niewiele wiedzielibyśmy o Generale, który 
przez ćwierć wieku był członkiem najwyższych władz 
państwa, w tym przez 10 lat stojąc na jego czele, gdyby 
nie 10 tomów „Dzienników” Mieczysława F. Rakow-
skiego, które są wprawdzie subiektywną, ale prawie 
pełną historią PRL-u w latach 1957-1989. Wiele miej-
sca autor poświęca generałowi Jaruzelskiemu. Przed-
stawiamy wybór opinii M.F. Rakowskiego o Generale 
zaznaczając, że od 1981 roku*. Redaktor naczelny Po-
lityki, zostając wicepremierem, jak wielu ówczesnych 
polityków, „zakochał się” w premierze Jaruzelskim 
(inne „ofiary” tej miłości to np. Jerzy Urban i Wie-
sław Górnicki). Wybrałem te fragmenty zapisków 
M.F. Rakowskiego, z których można zrekonstruować 
cechy charakteru Generała, jakość poczucia humoru, 
lojalności, prawdomówności, poziom decyzyjności.
 Wojciech Jaruzelski dobiega 90-tki. Ciekawe, 
jak długo jeszcze jego wizja przyczyn stanu wojenne-
go będzie aktualna dla połowy naszego społeczeń-
stwa?
 Wyrazy współczucia dla nauczycieli historii.

Jerzy Diatłowicki – socjolog, dziennikarz telewizyjny, 
twórca programu „Rzeczpospolita druga i pół”. 

 *Obszerny wybór cytatów z pamiętników 
M.F. Rakowskiego, dokonany przez J. Diatłowickiego, 
znajduje się na stronie:
www.wom.edu.pl/index.php?art=554

wIĘkSZE I MNIEjSZE ZŁO CZASów PrL-U?

Jerzy Diatłowicki
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Nie ma uniwersytetu bez tworzenia nauki, nie istnieje 
on również, gdy nie kształci studentów. Jest uniwer-
sytet także miejscem bardzo złożonym, w którym za-
chodzą wielorakie relacje pomiędzy edukacją i nauką, 
nadto pełni tak wiele społecznych zadań, że nie jest 
łatwo sformułować ich kompletną listę. Z  pewnością 
nie może na tej liście zabraknąć starego pytania, sfor-
mułowanego przez Snowa już kilkadziesiąt lat temu, 
dotyczącego zagadnienia „dwu kultur”: politechnik 
i czy uniwersytety. Tendencja ta budzi stary, dziewięt-
nastowieczny niepokój, że „dwie kultury” w procesie 
edukacji mogą być nieprzekraczalne. Przeciwstawie-
nie wykształcenia przyrodniczego (science) i edukacji 
humanistycznej (art) jest w  świadomości potocznej 
uczonych bardzo zadomowione i mimo licznych prób 
(Huxley, Newman, Snow wreszcie) ciągle trivium i qu-
adrivium uważa się za podstawę samowiedzy kultu-
ralnego człowieka. Oczywiście uniwersytet nie może 
traktować de omni scibili, ale semantyka pojęcia „uni-
wersitas” we wszystkich płaszczyznach zatrudnień 
uniwersyteckich to dogmat. Dlatego też przekonanie 
przyrodników (resp. inżynierów), że przede wszystkim 
przez nich budowana wiedza jest naukowa, winno być 
starannie i z życzliwością przebadane.
 Wspomniany tu Newman pisał: „Pytają mnie 
o  cel uniwersyteckiego wykształcenia. (…) Wiedza 
potrafi być celem dla siebie. (…) Dlatego Cyceron wy-
mieniając rozmaite kategorie świetności intelektualnej, 
stawia na pierwszym miejscu dążenie do wiedzy dla 
niej samej”1.
 Liberal Education antycypowała współcze-
sne pytania postawione przez Snowa, jak pogodzić 
ograniczenia wykształcenia praktycznego z  „wolnym 
kształceniem”. Bowiem opozycja science i art nie może 
redukować wykształcenia, które chcemy rozumieć 
jako powszechne. Również argumentacja wskazująca 
na społeczną ważność (czasem jedyność) utylitarnego 
aspektu badań prowadzi do wewnętrznej sprzeczno-
ści. Prawdy utylitarne mają ograniczoną stosowalność. 
Doświadczają tego najczęściej inżynierowie. Dotyczy 
to również nauk społecznych (teorie ekonomiczne, or-
ganizacyjne).
 Oczywiście, dzisiaj w  dobie społeczeństwa 
wiedzy (knowledge management) nie ma już żadnej 

1 J. Newman, Idea uniwersytetu, Warszawa 1971, s. 183 - 184

królowej nauk i  znawstwo oxfordzkiego trivium nie 
czyni z człowieka dżentelmena. Nie oznacza to jednak, 
że jakaś arbitralna zasada użyteczności może prowa-
dzić do mechanicznej, lockowskiej parcjalizacji nauki. 
Dzisiaj zarówno ekonomia, jak i meteorologia są prze-
kształcone przez nową matematykę (np. teorię chaosu), 
geologia ulega zmianie dzięki fizyce ciała stałego, ar-
cheologia zaś dzięki genetyce kodów DNA, a historia 
przez psychologiczne, statystyczne i  technologiczne 
analizy. Rodzi się zatem nowa potrzeba przekształcenia 
różnych zastosowań wiedzy w jedną wiedzę. Wymaga 
to, aby specjaliści posiadający informację o praktycz-
nym zastosowaniu swojej wiedzy zrozumieli własny 
status i swojego obszaru wiedzy. Być może proces ten 
najszybciej dokona się we współczesnej teorii zarzą-
dzania, która konsekwentnie poszukuje całościowego, 
teoretycznego zakorzenienia. Można to zadedykować 
i  innym dyscyplinom rozdzielonym przez dwie kul-
tury i  instytucjonalny podział działalności duchowej 
człowieka.
 Posłuchajmy jeszcze raz wykładu Newmana: 
„Otóż jeżeli argumentuję i będę dalej argumentować, 
przeciwko wysuwaniu wiedzy zawodowej albo na-
ukowej jako wystarczającego celu uniwersyteckiego 
wykształcenia, niech mnie nikt nie posądza, moi Pa-
nowie, o brak uszanowania wobec poszczególnych kie-
runków studiów, umiejętności lub życiowych powołań 
i zawodów oraz wobec osób, które im się oddają (…) 
Czegóż może zaiste uczyć w ogóle, jeżeli nie uczy cze-
goś konkretnego? Uczy wszystkich gałęzi wiedzy ucząc 
całej wiedzy i w żaden inny sposób”2.
 Postulat ten wbudowany jest w  wizerunek 
polskiego inteligenta. Etos inteligenta to wynalazek 
dziewiętnastowieczny, swoiście polski (słowiański). 
Wiek XIX ujmował historię w  kategoriach „czynu” 
(działania), którego podmiotem miała być właśnie in-
teligencja. Ów „czyn” definiowano różnie. Począwszy 
od interpretacji rewolucyjnej, walki narodowowyzwo-
leńczej po działalność edukacyjną, „pracę od podstaw” 
czy wreszcie jako doskonalenie moralne jednostki 
i narodu. Najbardziej ciekawą interpretację dał w swo-
jej „Chowannie” Bronisław Trentowski. Inteligent to 
taki człowiek, który „to, co partykularne” potrafi prze-
kształcić w „to, co powszechne”. Ciekawe, że dzisiaj po-

2 Tamże, s. 239.

wYŻSZA SZkOŁA jAkO ZADANIE MOrALNE I OrGANIZACYjNE

Małgorzata Sołtyńska-Rąb
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dobną myśl sformułuje współczesna socjologia.
 Otóż M. Foucault sądzi, że intelektualista to 
ktoś, kto ma stałą zdolność „przekształcania własnej 
i  cudzej myśli”. Postaci tradycyjnego „intelektualisty 
ogólnego”, przeciwstawia współczesnego „intelektuali-
stę wyspecjalizowanego”, działającego w specyficznych 
sektorach jako ekspert i znawca jakiejś prawdy lokal-
nej.
 „Intelektualista uniwersalny” zajmuje się spra-
wami natury ogólnej, angażuje się w  nie. Natomiast 
„intelektualista profesjonalny” zajmuje się sprawami, 
jakie niewiele obchodzą społeczeństwo w całości, gdyż 
są problemami cząstkowymi, bliskimi poszczegól-
nym grupom zawodowym. Specjalizacja i  związana 
z  nią fragmentaryzacja odsuwa intelektualistów od 
spraw ogólnych. Nowoczesność sprzyja pojawieniu 
się ekspertów wyalienowanych i  wyspecjalizowanych 
– znawców bardzo wąskich dziedzin. Przestają oni 
być intelektualistami, gdyż ci są – w tradycyjnym sen-
sie – „myślicielami skoncentrowanymi na totalności”, 
nastawionymi bardziej na stawianie poważnych pytań 
niż na instrumentalną racjonalność.
 Relacja między inteligentem zawodowym, 
czyli specjalistą, a  inteligentem – humanistą ukształ-
towała się w specyficznie polskiej sytuacji historycznej. 
O  ile na Zachodzie, w warunkach prężnego kapitali-
zmu, prym wiodła inteligencja zawodowa, wysuwają-
ca na plan pierwszy własną fachowość, o tyle w Polsce 
było odwrotnie. Tutaj inteligencja twórcza (humani-
styczna) z  jej świadomością społecznego obowiązku 
i misji przekazywała swoje przymioty inteligencji za-
wodowej.
 Chcemy tutaj nakreślić perspektywę skrom-
niejszą: wyższa szkoła jako zadanie inteligencji!

 Wracając do idei polskiego inteligenta, warto 
przywołać spór, który jej towarzyszył. Mamy tu na my-
śli „Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej”, kontro-
wersyjną pracę Józefa Chałasińskiego. W szczególności 
idzie tu o XIX-wieczny jej rodowód, który zgoła inaczej 
niż w innych krajach kształtował polskiego inteligen-
ta. Warto zresztą przypomnieć, że to właśnie w wieku 
dziewiętnastym Karol Libelt użył pojęcia „inteligen-
cja” na określenie warstwy (klasy, grupy) społecznej. 
Do roku 1844 było to określenie tylko i wyłącznie psy-
chologiczne. Inteligencja każdego kraju w swojej spo-
łecznej strukturze jest tworem jego historii. Zdaniem 
Chałasińskiego, dla nas znamienny jest „rys inteligent-
nego liberalizmu”. „Rys ten polega na wiązaniu ide-
ałów demokracji z  abstrakcyjnym pozahistorycznym 
„społeczeństwem” i  abstrakcyjnym »uspołecznienie-

m«”3. Ta koncepcja w  filozofii Zachodu powstała dla 
intelektualnego uzasadnienia i  racjonalizacji „społe-
czeństwa obywatelskiego”, kształtującego się w przeci-
wieństwie do wszechpotężnego państwa. Tymczasem: 
„Przeniesiona na grunt polski stała się dla polskiej li-
beralnej inteligencji nie racjonalistyczną sankcją fak-
tycznych stosunków społeczno-historycznych, lecz ra-
cjonalistycznym ideałem przyszłego demokratycznego 
społeczeństwa. Inaczej mówiąc, liberalna demokracja 
angielska czy francuska, będąca faktem historycznym 
w Anglii i we Francji, była w Polsce inteligencką utopią, 
oderwaną od polskiej rzeczywistości społeczno-histo-
rycznej. Była utopią o demokracji »angielskiej«”4.
 Powyższa samowiedza dosyć trwale zado-
mowiła się w  umysłach polskich inteligentów, którzy 
są skłonni duchowość Polski odrywać od gospodarki, 
techniki i nauki. „Polska leży w Europie, ale Europie 
XX wieku. Mit europejskości Polski nie może służyć 
zwolnieniu Polaków z  obowiązku myślenia realnymi 
kategoriami, nie musi być synonimem cudowności 
dziejów Polski, nie może usprawiedliwiać bierności 
Polski w  tym czasie, kiedy narody świata mobilizują 
wszystkie swoje siły materialne i duchowe”5.
 A zatem głównym punktem oskarżenia, jakie 
Chałasiński formułuje pod adresem inteligencji pol-
skiej, jest jej „abstynencja od życia gospodarczego”. 
Przynosiło to różne skutki. Jednym z  nich był taki 
rozwój uniwersytetu, który nauki ekonomiczne, prak-
tyczne, organizacyjne cenił poniżej „czystej” emanacji 
ducha, która ujawniać się miała w literaturze i historio-
zofii.
 Tymczasem związek uczelni z życiem gospo-
darczym staje się notorycznym postulatem wszelkiej 
refleksji nad szkolnictwem wyższym. I  to nie tylko 
współcześnie i nie tylko w warunkach polskich. Fryde-
ryk W. Taylor jeszcze w 1909 roku w odczycie pt. „Dla-
czego przemysłowcy niechętnie przyjmują absolwentów 
uniwersyteckich i  politechnicznych” zastanawiał się, 
jak należy zreformować szkolnictwo wyższe, aby ab-
solwent studiów nie był mniej użyteczny w przemyśle 
niż zwykły robotnik. Przystosowanie kształcenia do 
rynku pracy – bo i  tak można na ten problem popa-
trzeć – nie jest kwestią, zagadnieniem marketingu, ale 
sięga samych podstaw instytucji edukacyjnych. Nie 
tylko przed poszczególnymi szkołami wyższymi stoi 
zagadnienie ich związków z otoczeniem. Przed szkol-
nictwem wyższym jako całość stoi podobny problem 

3 Tamże, s. 145.
4 Tamże, s. 163.
5 Forum Akademickie 1994, nr 2.
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ułożenia w nowy sposób stosunków z państwem („so-
cjalnym”) i społeczeństwem, które „nie ma szacunku 
wiedzy”.
 Oczywiście, uzasadnienie istnienia i  rozwo-
ju uczelni wyższej nie należy do wewnętrznej natury 
nauk, lecz ma wyraźnie socjologiczny, zewnętrzny 
charakter.
 Czy rozwój kapitalizmu w Polsce zrodzi rze-
czywiste zapotrzebowanie na edukację wyższą, a więc 
inaczej, czy budująca się dzisiaj klasa średnia w sposób 
europejski, światowy generować będzie rozwój szkol-
nictwa wyższego? Jest to wspólne zadanie państwa 
i klasy średniej, która konstytuuje społeczeństwo oby-
watelskie. W tej kwestii możliwe są dwa rozwiązania: 
Ojca J. M. Bocheńskiego i L. Kołakowskiego. Pierwszy 
ustosunkował się do kwestii, czy uniwersytet (resp. 
uczelnia wyższa) powinien zajmować się „czystą na-
uką” w sytuacji, gdy tak wiele wokół nas nie rozwią-
zanych problemów praktycznych? Jego zdaniem, nie 
ulega wątpliwości, że wiedza, a w szczególności „czysta 
wiedza”, jest wartością nadrzędną dla ludzi uniwersy-
tetu; „kto twierdzi, że nauka powinna zawsze i wyłącz-
nie służyć praktyce, ten głosi w gruncie rzeczy zwierzę-
cy ideał.
 Zapomina, że człowiek pożąda nie tylko dóbr 
materialnych. A  jednym z tych innych dóbr jest wie-
dza, jest nauka. Stąd nie powinno się podporządko-
wywać nauki praktyce ani uniwersytetu instytucjom 
praktycznym, bo takie podporządkowanie grozi sfał-
szowaniem samego sensu wiedzy. (…) Wiedza i  to 
w szczególności czysta, w pierwszej chwili bardzo nie-
praktyczna teoria – okazuje się paradoksalnie tym, co 
najbardziej praktyczne”.
 Wedle Znanieckiego – wykształcenie specja-
listyczne, bez wykształcenia ogólnego, bez podstaw 
ogólnoteoretycznych jest bez sensu, może mieć tylko 

i  wyłącznie charakter leksykalny, a  zatem nie musi 
generować jakichkolwiek działań edukacyjnych, poza 
zupełnie podstawowymi. Tymczasem to, co rzeczywi-
ście łączy naukę (wewnętrznie) oraz naukę ze społe-
czeństwem, to oczywiście edukacja.
 Dlatego też lekarz czy inżynier o  tyle uczest-
niczą w nauce ogólnej, o ile nie podlegają społecznym 
ograniczeniom i zapotrzebowaniom potocznej świado-
mości. Często jest to kwestia indywidualnej samody-
scypliny, często jest to własność procesu edukacyjnego, 
który w myśleniu potocznym miesza (a nie integruje) 
ogólne i specjalistyczne typy wykształcenia.
 Jest to zresztą proceder popularny!
 „Kształcenie naukowe przygotowuje do pro-
wadzenia badań, kształcenie techniczne do zadań 
praktycznych. Jednak nie ma między nimi wielkiej 
różnicy. Stare techniki czerpią coraz obficiej z nowych 
zdobyczy naukowych, zmieniając w  ten sposób swój 
charakter, natomiast nauki tradycyjne wytworzyły 
tyle technik praktycznych, iż wielu absolwentów tych 
wydziałów staje się w gruncie rzeczy zwykłymi tech-
nikami. Ale student musi posiąść pełne zrozumienie 
aktualnej uzgodnionej wiedzy bez względu na to, czy 
zamierza ją stosować, czy też zmieniać”6. Jest to zada-
nie etyczne, również etyczne.

Małgorzata Sołtyńska-Rąb – Kierownik Biura Karier 
Studenckich Politechniki Śląskiej

6 J Ziman, Społeczeństwo nauki, Warszawa 1972, s. 121
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Uczelnia, w której pracuję, zaproponowała swoim stu-
dentom przedmiot o  nazwie „Skuteczne zachowania 
na rynku pracy”. Podstawowym zadaniem wspomnia-
nego kursu jest przekazanie studentom kilku prostych 
podpowiedzi, jak zwiększyć swoje szanse na rynku 
pracy. Nie chodzi oczywiście o  magiczną formułę 
gwarantującą stuprocentowe powodzenie w  znalezie-
niu świetnie płatnej i perspektywicznej pracy, a raczej 
o uświadomienie słuchaczom wielu błędów, jakie po-
pełniane są w procesie poszukiwania pracy, a których 
uniknięcie może zwiększyć prawdopodobieństwo na-
wet o te kilka procent.
 Ten ogólnych charakter kursu wynika z faktu, 
że przedmiot realizowany jest zarówno ze studentami 
studiów stacjonarnych, jak i  niestacjonarnych. Część 
z nich posiada bogate doświadczenia praktyczne, wie-
lokrotnie zmieniali już pracę, bądź też uzupełniają 
swoje kwalifikacje, chcąc awansować. W tych samych 
grupach wykładowych i ćwiczeniowych spotykają się 
jednak z ludźmi, którzy nigdy jeszcze nie byli zatrud-
niani, nie mają żadnych doświadczeń zawodowych, 
związanych nawet z dorywczą pracą wakacyjną.
 Tak się też jakoś złożyło, że przedmiot ten pro-
wadziłem w okresie wdrażania nowych rozwiązań sys-
temowych w polskim szkolnictwie wyższym, a miano-
wicie Krajowych Ram Kwalifikacji. Właściwie, dopiero 
ten rok akademicki pokaże, jakie będą pierwsze efekty, 
bowiem na tym etapie całe wdrażanie sprowadziło się 
do przygotowania programów nauczania wg nowych 
wytycznych. Dyskusje, jakie miały miejsce podczas za-
jęć, a  także wnioski wynikające z prób oswojenia się 
z  KRK, okraszone wynikami badań czy danymi sta-
tystycznymi, skłaniają mnie do postawienia następu-
jącego pytania: Czy faktycznie można i należy spro-
wadzać rolę uczelni do kolejnego szczebla kształcenia 
praktycznego?.
 Przez taki pryzmat na uczelnie patrzy wielu 
kandydatów, którym wydaje się, że sam fakt ukończe-
nia jakichkolwiek studiów przekłada się na efektyw-
ność na rynku pracy. Tocząca się dyskusja publiczna 
przynosi dowody, że i pracodawcy podobnie postrze-
gają system kształcenia, obwiniając uczelnie, że nie 
potrafią przygotować rzetelnie ich przyszłych pra-
cowników. Same uczelnie także próbują przynajmniej 
w sferze marketingu stworzyć wrażenie, że ukończenie 
studiów właśnie w ich murach jest nieomal gwarancją 

znalezienia „dobrej” pracy.
Można jednak odnieść wrażenie, że z każdej strony jest 
to w jakimś sensie przerzucanie się odpowiedzialnością 
– absolwenci nie czują się winni swoich niepowodzeń, 
bo przecież ukończyli jakiekolwiek studia, pracodawcy 
nie mają sobie nic do zarzucenia, bo to przecież uczel-
nie źle przygotowują pracowników, wreszcie uczelnie 
poniekąd umywają ręce, ponieważ „dały wędkę”, a co 
z nią robią absolwenci, to ich sprawa.
 Wracając do „Skutecznych zachowań na ryn-
ku pracy”, mimo niemal nieograniczonych możliwo-
ści, jakie daje współczesny Internet, studenci właściwie 
w większości nie potrafią napisać porządnego życiory-
su zawodowego, nie wspominając już o liście motywa-
cyjnym. Nie umieją spojrzeć na przygotowywanie do-
kumentów aplikacyjnych jako proces komunikowania 
się ze swoim przyszłym pracodawcą. Co więcej, wła-
ściwie nie mają umiejętności argumentowania słusz-
ności i trafności dokonywanych przez siebie wyborów 
życiowych, bo przecież z jakichś powodów znaleźli się 
na tych konkretnych studiach. Opracowanie strategii 
poszukiwania pracy sprowadzają do wskazania stron 
internetowych, na których będą sprawdzać ogłoszenia, 
rozsyłając jeden sztampowy życiorys i jeden list moty-
wacyjny, podmieniając jedynie nagłówki. Nie umie-
ją wyobrazić sobie siebie samych jako pracowników. 
Część z tych osób pozostaje w okresie studiów zupełnie 
bierna, nawet nie starając się budować swojego kapita-
łu kulturowego (angażując się w działania dodatkowe 
oferowane chociażby przez ich uczelnie). W większości 
przypadków byli niezwykle zaskoczeni informacją, że 
najprawdopodobniej będą się kształcili przez całe życie 
(ang. Long Life Learning).
 Pracodawcy z  kolei poszukują pracowników 
przede wszystkim tanich, o czym świadczą rosnące licz-
by osób zatrudnianych na umowach czasowych, by nie 
wspomnieć o  tzw. „śmieciowych”. Budowanie relacji 
zaufania z pracownikiem jest już zbyt kosztochłonne, 
a  inwestowanie w  rozwój pracownika częstokroć jest 
poza wyobrażeniem pracodawców. Mogę się oczywi-
ście mylić, bo na pewno znajdą się i chlubne przypad-
ki, niemniej jednak są to raczej wyjątki potwierdzające 
regułę. Oczywiście, pracodawcy boją się inwestować 
w pracowników, bowiem nie mają gwarancji, czy przy-
padkiem nie zmienią oni zatrudnienia, czy inwesty-
cja się zwróci. Zapominają jednocześnie, że traktując 

UCZELNIE A rYNEk PrACY
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pracowników w  ten właśnie sposób nie wzmacniają 
poczucia bezpieczeństwa, co skutkuje u pracowników 
gotowością zmiany miejsca pracy, jeżeli tylko pojawi 
się taka sposobność, a  nowa oferta oznaczać będzie 
większe zarobki. Jednocześnie pracodawcy wymagają 
stałego podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, nie 
gwarantując wcale, że poniesione z tego tytułu koszty 
zwrócą się w  ramach dalszego zatrudnienia. Współ-
cześnie bowiem jednym z podstawowych instrumen-
tów zarządzania jest restrukturyzacja zatrudnienia, co 
w praktyce oznacza zwolnienia. Wydaje się, że jest to 
klasyczna sytuacja obustronnego braku zaufania.
 No i pora na uczelnie. Tutaj pozwolę sobie za-
cytować wypowiedź, jaka pojawiła się we wspomnia-
nej dyskusji publicznej: „Nawet najlepsza szkoła nie jest 
w stanie uformować człowieka intelektualnie do koń-
ca. Studiowanie - w odróżnieniu od edukacji średniej 
- jest w  znacznym stopniu samodzielnym procesem, 
kształceniem postaw, rozwojem ducha, wartości i toż-
samości intelektualnej. Oczywiście to odbywa się we 
współpracy z wykładowcami, ale w tym procesie biorą 
udział dwie strony. Nie przeczę, że nauczający tu i ów-
dzie nie są w najlepszej kondycji i nie są najlepiej mo-
tywowani, ale wyraźnie obserwuję malejący przeciętny 
wskaźnik inteligencji tych, którzy zasiadają w  ławach 
szkolnych” (Ryszard Tadeusiewicz, Uczelnie się spro-
stytuowały, „Rzeczpospolita” 18.10.2012). Jeżeli spoj-
rzeć w ten sposób na proces kształcenia na poziomie 
wyższym, to nie jest to kolejny szczebel wykształcenia 
zawodowego. Nie taka jest podstawowa rola szkół wyż-
szych, a „gęba” ta została im ostatnimi czasy przypisa-
na. Nie ma tu oczywiście mowy o oszukiwaniu kandy-
datów – jeżeli już, to chyba wszystkie omówione strony 
oszukują się nawzajem, na czym obecnie najgorzej wy-
chodzą potencjalni absolwenci, ale wkrótce zaczną źle 
wychodzić także i uczelnie, a w konsekwencji i rynek 
pracy i pracodawcy także.
 Jeżeli zależy nam na taniej sile roboczej, kon-
kurencyjnej w globalnym systemie gospodarczym na 
zasadach najniższej ceny, to uczmy wyłącznie na pod-
stawowym poziomie. Można przecież tworzyć enklawę 
tanich usług. Jeżeli jednak zależy nam na konkurencyj-
ności opartej na zasadzie kapitału społecznego i kultu-
rowego, to nie należy się dziwić, że nauczeni myśleć 
absolwenci szkół wyższych będą myśleć regularnie i co 
więcej – krytycznie. Eksperyment polegający na po-
łączeniu uległości i niskiej ceny z krytycyzmem, kre-
atywnością i innowacyjnością po prostu nie może się 
udać, bowiem efekty będą takie jak obecnie.
 W tym kontekście autentycznie zastanawiają-
cym jest pomysł przekuty na wymóg formalny, a pole-

gający na monitorowaniu losów absolwentów. Bo wła-
ściwie co takie badania mogą nowego wnieść w obecny 
stan rzeczy. Informacja, że absolwenci sobie na rynku 
pracy nie radzą może, ale właściwie nie musi moty-
wować do modyfikowania planów studiów – chętny 
klient i tak zawsze się znajdzie. Co więcej, rynek pracy 
w  Polsce wcale nie jest jednorodny i  stawia zupełnie 
różne wymagania przed potencjalnym pracownikiem 
w  dużym mieście i  niewielkiej miejscowości. Z  kolei 
ewentualna gotowość uczelni do nadążania za ryn-
kiem pracy skutkować może (na bazie wyników takie-
go monitoringu) do modyfikacji programów kształ-
cenia w  kierunku odtwórczego praktykowania, a  nie 
czynnego udziału w  kształtowaniu zasobów wiedzy 
jako takiej – bo przecież nie wszystko i nie od razu daje 
się przekuć na wynik finansowy.
 Obawiam się też, że wyniki monitoringu lo-
sów absolwentów będą służyły celom innym niż te 
podnoszone w argumentacji za takim rozwiązaniem. 
Co więcej, jako praktyk pozwalam sobie sformułować 
uwagę krytyczną co do możliwości techniczno-organi-
zacyjnych tak szeroko zakrojonych badań. Zazwyczaj 
gros absolwentów świadomie nie utrzymuje jakiego-
kolwiek kontaktu ze swoją Alma Mater. Z kolei osoby, 
które taki kontakt podtrzymują wcale nie stanowią re-
prezentacji większego ogółu – bo przecież wyróżnia już 
ich sam fakt bycia zaangażowanym w życie uczelniane 
po ukończeniu studiów. Rodzą się także pomysły bez-
pośredniego ingerowania w sferę prywatną poza kon-
trolą zainteresowanych – np. pozyskiwanie informacji 
z ZUS czy urzędów skarbowych. Pomijając już kwestie 
czysto etyczne, jaka jest wartość poznawcza suchych 
danych statystycznych dotyczących kariery zawodowej 
absolwentów w kontekście skuteczności bądź jej braku 
w procesie kształcenia?
 Podsumowując te rozważania, chciałbym za-
dać moim zdaniem oczywiste pytanie: Czy naprawdę 
ostateczne miejsce zatrudnienia absolwenta (moment 
zatrudnienia, forma zatrudnienia) i przebieg jego ka-
riery zawodowej (kompetencje, umiejętności, poziom 
upodmiotowienia na rynku pracy) zależą wyłącznie 
od ukończonej szkoły wyższej i  kierunku studiów? 
Być może, ale tylko być może, jest to bowiem proces 
znacznie bardziej złożony, o  rysie znacznie bardziej 
afektywnym i wcale nie tak racjonalny, jak mogło by 
się wydawać.

Mateusz Stopa – doktor socjologii, adiunkt w Katedrze 
Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Interesuje się problemem związku 
kierunku studiów z losami absolwentów.
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Książka jest przedmiotem, który towarzyszy czło-
wiekowi od wieków. W  potocznym znaczeniu to 
dokument w  postaci zespołu kart, zawierających 
tekst przeznaczony do upowszechnienia (zarówno 
w  formie rękopiśmiennej, jak powielanej różnymi 
technikami)1. W XXI w. to pojęcie będzie wymagać 
redefinicji, bowiem równolegle funkcjonują książki 
elektroniczne.
 Historia wirtualnej książki zaczęła się w 1971 
r., gdy Michael S. Hart (1947-2011)2 rozpoczął Project 
Gutenberg, digitalizację publikacji, które nie są objęte 
prawami autorskimi lub do których prawa te wygasły. 
Według M.S. Harta „największą wartością stworzo-
ną przez komputer nie będzie praca na komputerze, 
ale magazynowanie, odzyskanie i  wyszukanie tego, 
co było składowane w  bibliotekach tradycyjnych”3. 
Obecnie projekt oferuje użytkownikom 38 000 ty-
tułów, m.in. Konstytucję USA, Biblię, komplet dzieł 
Williama Szekspira, Piotrusia Pana Jamesa Matthew 
Barrie, Alicję w  Krainie Czarów Lewisa Carrolla; 
z  polskich dzieł np. Anhellego Juliusza Słowackiego, 
odczyt Bolesława Prusa O odkryciach i wynalazkach. 
 W 1985 r. amerykańska firma Voyager Com-
pany, jako pierwsza na świecie, zaczęła sprzedawać 
treść (filmy, książki) na płytach CD. Osiem lat później 
jedną z nominacji do nagrody Hugo (Science Fiction 
Achievement Award) w  kategorii „powieść” zdobył 
tekst Brada Templetona opublikowany na płycie CD4. 
W 1993 r. na rynku pojawiły się książki na dyskiet-
kach w formacie dbf (digital book format) oferowane 
przez firmę Digital Book Inc. 
 Na łamach pisma „Computerworld” podkre-
ślano, że jedną z  zalet książki czytanej na monito-
rze komputera czy notebooku będzie to, że „zamiast 
przewracać strony wystarczy naciskać klawisz, każda 
ze stron może być zaznaczana, treść przeszukiwana. 

1 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 1260.
2 Michael S. Hart [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://www.
gutenberg.org/wiki/Michael_S._Hart [dostęp dn. 2012-04-21]
3 M. Mocydlarz, Udostępnianie informacji naukowej na 
nośnikach elektronicznych [dok. elektr.] – Tryb dostepu: http://
www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/nosniki/4rozdzial.html [dostęp 
dn. 2012-04-21]
4 Brad Templeton’s Home Page [dok. elektron.]. – Tryb dostepu: 
http://www.templetons.com/brad/ [dostęp dn. 2012-07-05]

Na marginesach książki można robić notatki”5. Jo-
seph Jacobson, z Massachusetts Institute of Techno-
logy, w opublikowanym w 1997 r. artykule The Last 
Book przedstawił „wizję książki zawierającej w twar-
dych okładkach kilkaset pustych kartek z  e-papie-
ru. Futurystyczne chipy pamięci ukryte w  grzbiecie 
oprawy miały pomieścić wszystkie pozycje z katalogu 
Biblioteki Kongresu”6. W 2003 r., na wystawie w Bal-
timore (USA), pokazano ekran nazwany e-papierem. 
Wyglądał on jak papier, podobnie jak on był lekki, 
giętki, biały, choć nie można było go składać na pół. 
Po naciśnięciu jednego z wbudowanych weń miękko-
dotykowych klawiszy na powierzchni ukazywały się 
np. poszczególne strony powieści liczącej ok. 1,5 tys. 
stron normalnego druku. Podawano wówczas, że do 
prezentowanego urządzenia możliwe też będzie zała-
dowanie wydania codziennej gazety wraz z  bieżącą 
aktualizacją informacji, zdjęć, sekwencji wideo, etc. 
Natomiast ostrość czcionek, zdjęć, rycin przewyższy 
jakość najlepszych monitorów komputerowych7. 
 W  1998 r. na rynku pojawiły się pierwsze 
urządzenia przeznaczone do czytania e-książek, czyt-
niki SoftBook i Rocket EBook. W tym samym roku 
powstała pierwsza elektroniczna księgarnia eReader.
com umożliwiająca pobranie kupionej książki z  wi-
tryny internetowej. W 2007 r. księgarnia amazon.com 
rozpoczęła sprzedaż Kindle’a, urządzenia do czytania 
e-booków, które łączy klasyczny druk z najnowszymi 
technologiami. Kieszonkowy cienki panel pozwa-
la pobierać książki bezpośrednio z witryny amazon.
com, łącząc się z  Internetem za pomocą technologii 
WiFi; dostęp do bazy online księgarni pozwala wy-
bierać pośród ok. 700 tys. tytułów. Jego posiadacze 
mogą również subskrybować gazety i czasopisma. 
 Prócz Kindle’a (od 2011 r. dostępny jest mo-
del fire z kolorowym wyświetlaczem) na rynku mamy 

5 Książki czytane z notebooka, „Computerworld” z dn. 
6 IV 1992 [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://www.
computerworld.pl/artykuly/307872/Ksiazki.czytane.z.notebooka.
html [dostęp dn. 2012-04-22]
6 S. F. Brown, Biblioteka na wynos, “Świat Nauki” 2007 nr 7 s. 
80.
7 M. Lejman, Papier nie do zdarcia, „PC World Komputer“ 
2003 nr 10 s. 184-185; R.A. Hayes, B.J. Feenstra, Video-speed 
electronic paper based on elec-trowetting, “Nature” 425 (2003) 
pp 383-385.
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takie czytniki książek elektronicznych jak Reader 
firmy Sony, holenderski iLiad firmy iRex, francuski 
Cybook firmy Bookeen czy popularny w  Chinach 
STAReBOOK produkowany przez eRead Technology. 
W 2009 r. pojawił się pierwszy polski czytnik książek 
elektronicznych eClicto8. Czytniki zostały wyposa-
żone w dodatkowe funkcje. Podczas czytania można 
wyszukiwać określone słowa w tekście, używać wbu-
dowanego słownika, korzystać z usług lektora, a dzię-
ki odtwarzaczowi plików mp3 wysłuchać audiobooka 
lub muzyki. Większość z nich posiada dostęp do In-
ternetu dzięki modułom WiFi, 3G GSM, LTE. 
 Coraz powszechniejsze stają się tablety (prze-
nośne komputery osobiste), wzorowane na notebo-
okach, lecz posiadające ekran dotykowy. Jednym 
z najpopularniejszych jest Apple iPad oparty na syste-
mie iOS9. Firma Apple prowadzi także sklep interne-
towy iTunes Store, w którym można kupować książki, 
muzykę, teledyski, gry wideo, filmy, programy telewi-
zyjne. 
 W 2000 r. książka Stephena Kinga Riding the 
Bullet oferowana była jedynie w postaci pliku cyfro-
wego, który można było odczytać za pomocą progra-
mu Acrobat Reader. Na łamach tygodnika „Polityka” 
Maja Wolny pisała, że „nie jest to książka, ale e-book 
[…] – najnowocześniejsze wcielenie druku, dostępne 
tylko dla abonentów Internetu. Amerykański wy-
dawca Simon & Schuster On Line uniemożliwił wy-
druk książki na domowych drukarkach, bo powie-
lony tekst mógłby krążyć w wielu pirackich kopiach. 
Wykluczono także możliwość przesyłania książki 
pocztą elektroniczną”10. Wydawca prowadził skutecz-
ną kampanię promocyjną zapowiadając, że 67-stron-
nicowe opowiadanie będzie dostępne tylko w  sieci 
za 2,5$, a więc kilka razy taniej niż drukowane edy-
cje utworów pisarza. Nie bez znaczenia był również 
fakt, że w czerwcu 1999 r. S. King został potrącony 
przez samochód i był to pierwszy tekst, jak napisał po 
wypadku. O  Riding the Bullet niemal jednocześnie 
starało się ok. miliona internautów; utworzyła się 
gigantyczna kolejka, która zablokowała telefoniczne 

8 J. Sosnowska , eClicto - polski czytnik e-booków 
już w sprzedaży, „Gazeta Wyborcza” [dok. elektron.]. 
– Tryb dostępu: http://technologie.gazeta.pl/
technologie/1,81013,7351870,eClicto___polski_czytnik_e_
bookow_juz_w_sprzedazy.html [dostęp dn. 2012-06-05].
9 J. Sosnowska, iPad 2 - Apple prezentuje kolejny model tabletu, 
Gazeta.pl Technologia [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://
technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9192170,iPad_2___
Apple_prezentuje_kolejny_model_tabletu.htm [dostęp dn. 
2012-06-06].l
10 M. Wolny, Król w sieci, „Polityka” 2000 nr 14 s. 45.

łącza serwerów11. W  Polsce pierwszymi e-bookami 
były Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk (Świat 
Książki, 2000), oferowano jako plik program Word 
(doc) i  Jak nie dać się ogłupić. 46 krótkich kazań Ja-
rosława Kamińskiego (Nowy Świat, 2000). Dwa lata 
później wydawnictwa, brytyjsko-amerykańskie Har-
perCollins i należące do międzynarodowego koncer-
nu medialnego Bertelsmann anglojęzyczna oficyna 
literacka Random House, rozpoczęły sprzedaż cyfro-
wych wersji swoich książek. 
 Krajowy rynek książek elektronicznych roz-
wijał się wolno. W 2000 r. wydawnictwo Tower Press 
uruchomiło serwis internetowy literatura.net.pl zaj-
mujący się sprzedażą e-książek. Większe zaintereso-
wanie e-bookami nastąpiło w latach 2008-2010, wów-
czas powiększyła się oferta wydawnictw polskich. 
Można wskazać wśród nich firmy, które od początku 
wydawały jednie książki elektroniczne oraz oficyny 
podejmujące edycje tytułów „papierowych” w formie 
cyfrowej. Do tych pierwszych należą m.in. działający 
od 2000 r. serwis literatura.net.pl, założone w 2004 r. 
zlotemysli.pl. czy utworzony w 2008 r. nexto.pl. Druga 
grupą reprezentują tradycyjni wydawcy, którzy zwró-
cili uwagę na odbiorców e-booków i wydają część swo-
jego repertuaru w postaci formatu cyfrowego (a tak-
że audiobooka). Najszerszą ofertę ma wydawnictwo 
WAB, które proponuje ponad 300 tytułów. Stara się, 
by każdy tytuł papierowy miał swoją elektroniczną 
premierę tego samego dnia. Oficyna „Czarna Owca”, 
uważana za najprężniej rozwijające się wydawnic-
two spośród oferujących e-booki, w postaci cyfrowej 
przygotowuje ok. 15 % oferty nowości papierowych. 
Wydawcy sprzedają je pośrednictwem takich plat-
form jak www.virtualo.pl (uruchomiła płatną wypo-
życzalnię plików), www.woblink.com, www.nexto.pl, 
www.eclicto.pl, www.bezkartek.pl, www.legimi.com. 
Można je załadować na czytnik e-booków, komputer, 
tablet, smartfon. 
 Skąd jeszcze pobierać książki? Z  biblioteki 
cyfrowej, usługi internetowej umożliwiającej udo-
stępnianie w  sieci publikacji cyfrowych (czasopism 
elektronicznych, e-booków) i  zdigitalizowanych pu-
blikacji papierowych (czasopism, książek, map, zdjęć). 
Za protobibliotekę cyfrową należy uznać wspomnia-
ny już Projekt Gutenberg czy rozpoczęty w roku 1992 
roku Projekt Runeberg, inicjatywę umieszczenia 
w Internecie wolnodostępnych elektronicznych wersji 
dzieł nordyckiej literatury i sztuki, niechronione już 

11 Tamże, s. 45-46.
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prawem autorskim majątkowym12. Natomiast w 1998 
r. uruchomiona została pierwsza biblioteka interneto-
wa – NetLibrary.
 Polskie biblioteki cyfrowe zaczęły powstawać 
w  latach 90-tych ubiegłego wieku. Należą do nich 
m.in. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Dolnośląska Bi-
blioteka Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cy-
frowa, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. Tworzone są 
przez instytucje kultury i nauki działające w danym 
regionie: biblioteki, archiwa, muzea, wyższe uczenie, 
towarzystwa naukowe i hobbystyczne, wydawnictwa. 
W 2006 r. została uruchomiona przez Bibliotekę Na-
rodową Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona13. Jej 
zadaniem jest umożliwienie użytkownikom z całego 
świata kontaktu z  książkami, czasopismami i  inny-
mi typami dokumentów, które składają się na obraz 
polskiej kultury, a które ze względu na ich wartość, 
unikatowość i często zły stan zachowania nie są udo-
stępniane publicznie. Na stronie internetowej polona.
pl można znaleźć utwory Jana Kochanowskiego, Ada-
ma Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliusza 
Słowackiego, pierwodruki literatury polskiej, wydaw-
nictwa konspiracyjne z  okresu II wojny światowej. 
Kolekcja nie jest jedynie zbiorem publikacji elektro-
nicznych na dany temat, jej integralną część stanowi 
wprowadzenie, charakterystyka kategorii zbiorów 
i omówienie najciekawszych pozycji. 
 W  2008 r. rozpoczął się projekt Europeana, 
wirtualna biblioteka Europy. Jest to wspólny punkt 
dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i  muzeów 
w całej Europie. Pozwala użytkownikom na odnale-
zienie, we własnym języku, cyfrowych dzieł kultury 
udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne 
całej Unii Europejskiej. Ten interfejs umożliwia do-
stęp do kolekcji liczącej ponad 15 mln. książek, cza-
sopism, fragmentów filmów, map, fotografii i innych 
dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bi-
bliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizual-
nych Europy14.
 Celem tych projektów jest digitalizacja i póź-
niejsze udostępnianie w Internecie cennych zbiorów 

12 Project Runeberg [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://
runeberg.org/ [dostęp dn. 2012-06-04]. Działanie projektu 
Runeberg oparte jest o technologię Wiki, w sieci umieszczane są 
fotokopie stron dzieł oraz ich surowa postać po przetworzeniu 
przez OCR. Odwiedzający serwis dokonują korekty. Można 
wskazać inne projekty np. Ben Jehuda, Zbiór klasycznej literatury 
hebrajskiej, http://benyehuda.org/ [dostęp dn. 2012-06-05].
13 CNB Polona [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://www.
polona.pl/dlibra [dostęp dn. 2012-06-05].
14 Europeana [dok. elektron.]. – Tryb dostępu: http://www.
europeana.eu/portal/aboutus.html [dostęp dn. 2012-06-04].

bibliotecznych, centralizacja na jednej wspólnej plat-
formie kopii rozproszonych w regionie oryginalnych 
zbiorów. Udostępnianie wersji elektronicznych ma 
chronić oryginalne zbiory przed zniszczeniem. Służy 
także promowaniu regionalnego dorobku piśmien-
nictwa społecznego, kulturowego i naukowego. 
 Od 2005 r. dostępna jest w sieci wyszukiwar-
ka Google Książki (Google Book Search), wykorzystu-
jąca technologię OCR. Pozwala dotrzeć do książek 
znajdujących się w  największych księgarniach i  bi-
bliotekach na świecie. Niektóre z nich, znajdujące się 
w serwisie, można przeczytać w całości, dla większo-
ści jednak (do których prawa autorskie nie wygasły) 
jest dostępny tylko podgląd strony tytułowej i  spisu 
treści. 
 O wzroście zainteresowania książką elektro-
niczną świadczy zakupienie przez Bibliotekę Publicz-
ną im. J.U. Niemcewicza na warszawskim Ursynowie 
dostępu do World eBook Library, zbioru książek elek-
tronicznych liczącego ponad 2,1 mln tytułów, 23 tys. 
audiobooków, w 100 językach. „Książki z elektronicz-
nej wypożyczalni można ściągnąć na domowy kom-
puter, czytnik e-booków, a nawet na telefon. Dostępne 
są w popularnych formatach plików: pdf i mp3, a ich 
przewaga nad tradycyjnymi zbiorami polega m.in. na 
tym, że nie trzeba ich w terminie zwracać do wypo-
życzalni - raz pobrany wolumin może pozostać na 
komputerze czytelnika”15. Zasób tej cyfrowej książ-
nicy opiera się głównie na publikacjach nieobjętych 
ochroną praw autorskim, brakuje nowości. Jednak 
„biblioteki, które gromadzą te wszystkie informacje 
w jednym miejscu i umożliwiają do nich nieograni-
czony dostęp, mają bardzo dużą wartość (…)”16.
 Pojawia się pytanie, co czytać, książki tra-
dycyjne czy elektroniczne? W  2011 r. profesorowie 
Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji Stephan 
Fussel i Matthias Schlesewsky, wraz ze stowarzysze-
niem niemieckich wydawców i księgarzy, prowadzi-
li badania dotyczące wygody czytania książek pa-
pierowych, e-booków (czytnik Kindle) oraz książek 
elektronicznych wyświetlanych na ekranie tabletu 
(iPad). Badani, podzieleni na dwie grupy: młodszych 
i starszych dorosłych, deklarowali, że najbardziej lu-
bią czytać książki papierowe. Nie potwierdziły tego 
jednak wyniki badań; wynika z nich, że informacje 

15 aks, Biblioteka publiczna z e-bookami. Placówka 
na Ursynowie pierwsza w Polsce. Wyborcza.biz [dok. 
elektron.]. – Tryb dostępu: http://wyborcza.biz/
biznes/1,100896,11178397,Biblioteka_publiczna_z_e_bookami_
Placowka_na_Ursynowie.html [dostęp dn. 2012-06-09].
16 Tamże.
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czytane na ekranie tabletu są łatwiej przyswajane 
niż gdy są odbierane z drukowanej książki lub czyt-
nika książek elektronicznych. Na szybkość czytania 
u młodszych osób nie ma wpływu typ książki, nato-
miast osoby starsze czytają szybciej, gdy korzystają 
z  tabletów17. Jednak część uczonych, m.in. dr Mary-
anne Wolf z Tufts University w Bostonie i dr Maksy-
milian Bielecki ze Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej w  Warszawie, zwraca uwagę, że czytanie na 
ekranach uniemożliwi głębsze skojarzenie, zabraknie 
milisekund na refleksję. Wynika to z dynamiczności 
mediów elektronicznych, ciągłego bombardowania 
użytkownika mnóstwem bodźców. Zapewne poko-
lenia wychowane na mediach cyfrowych, będą czy-
tać inaczej. Będzie relacja o charakterze społecznym, 
w  której czytelnicy będą na bieżąco komentować 
i dzielić się wrażeniami z lektury18.

17 Different reading devices, different modes of reading? [dok. 
elektron.]. – Tryb dostępu: http://www.uni-mainz.de/eng/14685.
php [dostęp dn. 2012-07-02].
18 P. Cieśliński, Czy e-booki zmienią nam mózgi? „Gazeta 
Wyborcza” [dok. elektron.]. Tryb dostępu: http://wyborcza.
pl/1,75476,11333409,Czy_e_booki_zmienia_nam_mozgi_.html 
[dostęp dn. 2012-07-02].

 Technologicznie jesteśmy przygotowani do 
korzystania z  książek elektronicznych. Pozostaje 
jeszcze zmiana sposobu myślenia o książce, bowiem 
e-book, w przeciwieństwie książki, jest bytem niema-
terialnym, istnieje tylko dzięki urządzeniu na którym 
jest czytany. Większość osób, zwłaszcza z pokolenia 
cyfrowych emigrantów, deklaruje przywiązanie do 
zapachu książek i  szelestu kartek, oraz do tego, że 
książkę można komuś lub od kogoś pożyczyć. Jednak 
dla cyfrowych tubylców standardem staną się korzy-
stanie z wersji cyfrowych dostępnych w każdym za-
kątku świata i o każdej porze. 

Magdalena Rzadkowolska – doktor, pracuje w Kate-
drze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni-
wersytetu Łódzkiego.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Odżywianie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec 

ucznia z zespołem Aspeergera.
• Rozwój psychiczny dziecka do lat 3 i w okresie adolescencji a wy-

chowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Nie zgadzam się ze zdaniem, że w dzisiejszym świecie 
ciągłe wzrasta ilość osób, które potrzebują pomocy. 
Każdemu, kto wygłasza taką oto tezę, zadaję pytanie 
na temat wiadomości o ilości pomocy udzielanej 10, 
20, 50, 100 lat temu. Wychodzę z  założenia, że im 
więcej pomocy jest udzielane ludziom, tym więcej 
wydaje się jej być jeszcze do udzielenia. Póki problem 
był bagatelizowany, w  opinii społecznej praktycznie 
nie istniał. Gdy jednak zaczęto go pokazywać, zda-
wać by się mogło, że udzielaniu pomocy nie będzie 
końca.
 Oczywiście, doskonale zdaję sobie sprawę 
z  faktu, że nowe czasy - a  wraz z  nimi postępujący 
rozwój i  zagrożenia - stwarzają wiele sytuacji pro-
blemowych dla ludzi, którzy nie zawsze potrafią od-
naleźć się w  nowej rzeczywistości. Jednak nie chcę 
ulegać tym wszystkim głosom, które mówią, że teraz 
żyje się tak ciężko (albo najciężej). Wychodzę z zało-
żenia, że każda epoka ma swoje problemy i dla każdej 
epoki problemy te wydają się być najtrudniejszymi.

Na czym polega pomaganie?

 Pomaganie to zarówno prace szeregu ludzi 
zgromadzonych w instytucjach specjalnie na ten cel 
powołanych, jak i codzienne odruchy serca pojedyn-
czych ludzi, bo przecież pomoc drugiemu człowie-
kowi zdaje się być wpisaną w  naturę ludzką. Istotą 
pomagania jest spontaniczne działanie na rzecz in-
nej osoby czy też osób, bez oczekiwania bądź kalku-
lowania korzyści z  takiego zachowania płynących. 
Mówiąc o pomocy, określamy ją zazwyczaj jako pe-
wien rodzaj relacji międzyludzkich. W  tym ujęciu 
pomoc jest niewymuszoną interakcją, zorientowaną 
na przyniesienie korzyści jednej ze stron, przy czym 
obie strony zgadzają się co do tego, która z nich ma 
odnieść korzyści.
 Określając znaczenie słowa pomoc należy 
koncentrować uwagę na różnych jej aspektach. Jed-
nym z takich aspektów są obserwowalne zachowania, 
które mają charakter pomocny. Sporządzanie listy 
zachowań pomocnych nie jest możliwe, gdyż to samo 
zachowanie w zależności od sytuacji może być pomo-
cą, bądź też jej zaprzeczeniem.
 Ocena danego zachowania jako pomocnego 
zależy od wielu czynników. Przy orzekaniu o pomo-

cy kierujemy się nie tylko tym, co widzimy, ale tak-
że tym, co wiemy o  ludziach w ogóle. Mówiąc więc 
o  zachowaniu pomocnym, mamy na myśli realnie 
czynione wysiłki dla dobra drugiej osoby, przekazy-
wanie jej różnymi drogami jakichkolwiek własnych 
zasobów, jak choćby informacji, dóbr, usług, pienię-
dzy. Pamiętać jednak należy, że w przypadku zacho-
wań pomocnych ocenia się często nie tylko wysiłek, 
ale także trafność zastosowanych środków. Trafność 
doboru określonych sposobów działania jest jednak 
tylko kryterium sprawności pomagającego, nie same-
go faktu pomagania.

Kiedy mówimy o sytuacji kryzysowej i interwencji 
kryzysowej?

 Aby wyraziście sprecyzować, czym jest kry-
zys, ale także interwencja kryzysowa, wyobraźmy 
sobie sytuację czysto hipotetyczną. Gospodarz X 
prowadzi wielkie gospodarstwo rolne (35 hektarów), 
gdzie 90% wszystkich upraw stanowią ziemniaki 
sprzedawane do pobliskiej przetwórni warzyw i owo-
ców. Z tejże uprawy utrzymuje się cała rodzina gospo-
darza. Wreszcie na jesień nadszedł czas wykopków. 
Okazuje się jednak, że tego roku wszystkie ziemniaki, 
czy to na skutek zmian klimatycznych, czy też niewła-
ściwie zastosowanych nawozów, mają ponadnatural-
ną wielkość. I tak, jeśli zazwyczaj największy ziemniak 
był wielkości zaciśniętej pięści, tak teraz najmniejszy 
z tych, które obrodziły, jest dwa razy większy. Może 
i takie ziemniaki cieszyłyby się powodzeniem w skle-
pach, jednak problem jest z ich wydobyciem z ziemi. 
Tradycyjna maszyna do kopania ziemniaków nie jest 
w  stanie wyciągnąć nawet kilogramowych okazów, 
zaś przy użyciu narzędzi ręcznych (motyk, kopaczek) 
ziemniaki ze względu na swoją wielkość zostają przez 
kopanie w ziemi uszkodzone. Rolnik w związku z za-
stałą sytuacją jest bezradny. Okazuje się, że narzędzia, 
których dotychczas używał jego dziadek, ojciec a te-
raz on, są bezużyteczne. Nowa sytuacja kompletnie 
go przerosła.
 Ten, być może infantylny w  swej prostocie 
przykład, lepiej niż jakakolwiek reguła naukowa defi-
niuje, czym jest kryzys. Kryzys jest taką sytuacją pro-
blemowa, której nie jest się w  stanie przezwyciężyć 
dotychczas używanymi i  stosowanymi z  powodze-

CZŁOwIEk w SYTUACjI POMAGANIA

Włodzimierz Gorki
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niem narzędziami (metodami). Mamy więc rolnika, 
który musi zapewnić byt swej rodzinie (ważny cel) 
poprzez wydobycie i  sprzedaż ziemniaków, brakuje 
mu jednak ku temu odpowiednich narzędzi (powsta-
nie sytuacji kryzysowej). Oczywiście w tym wypadku 
słowo „narzędzia” rozumiane jest dosłownie, warto 
jednak wspomnieć, że w przypadku innych sytuacji 
„narzędzia” i „metody” to często pojęcia bardziej abs-
trakcyjne. Gospodarz X ze swoim problemem zgłosił 
się telefonicznie do Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa, skąd przybyły ekspert w ciągu 
tygodnia zaradził sytuacji. Po przeanalizowaniu pro-
blemu poinstruował rolnika, w jaki sposób ma prze-
budować swój kombajn, aby był on w  stanie zebrać 
ziemniaki. Rolnik sam dokonał zmian w  maszynie, 
następnie wykopał ziemniaki, które stały się medial-
nym hitem i wkrótce sporo ekip telewizyjnych kręciło 
się po gospodarstwie rolnika X. Sytuacja kryzysowa 
dzięki interwencji specjalisty z ARiMR została opa-
nowana. W tym wypadku doszło więc do typowej in-
terwencji kryzysowej. Specjalista przyjechał do „pro-
blemu”, w  określonym czasie obserwował problem, 
zrozumiał jego przyczyny, skutki, skalę, zalecił kon-
kretne działania, które rolnik wykonać musiał sam. 
Kryzys dzięki interwencji kryzysowej został zażegna-
ny.
 Ta hipotetyczna sytuacja zakończyła się po-
myślnie, jednak życie pisze zgoła inne scenariusze, 
a problemy w realnym świecie bywają o wiele bardziej 
skomplikowane. Zaprezentowałem jednak tę sytu-
ację, aby przybliżyć, jakie są przyczyny kryzysu i na 
czym winna się skupiać interwencja kryzysowa. Tak 
więc pod pojęciem kryzysu będę rozumiał sytuację 
życiową, która łączy w sobie takie elementy jak: stres; 
stan napięcia emocjonalnego; efekt zaskoczenia; po-
czucie bezradności, zagrożenia; brak odpowiednich 
schematów działania w  nowo zastałej sytuacji; ko-
nieczność zmiany dotychczasowego działania. Często 
osoba, która przeżywa kryzys, nie jest sama w stanie 
zwrócić się o pomoc (inaczej niż w wyżej prezentowa-
nym przypadku), wtedy to otoczenie musi dostrzec 
kryzys po objawach zewnętrznych, zachowaniu jed-
nostki i odpowiednio zainterweniować.
 Zaś interwencja kryzysowa zasadza się na 
następujących działaniach: dostrzeżenie kryzysu; 
postawienie odpowiedniej diagnozy; rozpoznanie 
przyczyn kryzysu i  zagrożenia; udzielenie trafnych 
informacji, wskazówek, rad, instrukcji; zapewnienie 
wsparcia; otoczenie opieką. Podkreślić należy takie 
cechy charakterystyczne dla interwencji kryzysowej 
jak doraźność i krótkotrwałość. Pomocą wcale nie jest 

przeżywanie życia za kogoś, ale pchnięcie jego życia 
z powrotem na dobry, właściwy i bezpieczny (czasami 
nowy) tor; właściwy tor, z którego sytuacja kryzysowa 
wytrąciła daną jednostkę.

Analiza konkretnej sytuacji kryzysowej oraz inter-
wencji kryzysowej.
 Aby szczegółowo i dogłębnie przedstawić, jak 
w praktyce następują po sobie etapy kryzysu a następ-
nie interwencji kryzysowej, zarysuję przykład wzięty 
wprost z  życia. Będzie to przykład rodziny, z  którą 
znam dość dobrze, gdyż przez ponad dwadzieścia lat 
mieszkaliśmy po sąsiedzku.
 Rodzina ta to matka, ojciec oraz dwóch sy-
nów. Jeden z nich w interesującym mnie okresie pra-
cował w  fabryce samochodów. Drugi wybrał drogę 
zakonną i przebywał w zakonie ojców Franciszkanów. 
Pani X - ich matka - nigdy nie pracowała. Była (i nadal 
jest) bardzo lubiana wśród sąsiadów. Była nadto oso-
bą bardzo religijną - jednak jej wiara chrześcijańska 
nie była z  gatunku dewocji, a  czystego chrześcijań-
stwa, które objawiało się na co dzień dobrocią, życz-
liwością, otwartością na bliźniego. Pani X. aktywnie 
uczestniczyła w życiu pobliskiej parafii. Angażowała 
się w zbiórki pieniężne dla ubogich, budowała ołtarze 
na święto Bożego Ciała, żywo uczestniczyła w mszach 
i  innych nabożeństwach religijnych. Jej mąż praco-
wał na kopalni. Byli przeciętną „normalną” rodziną 
z dwójką dorosłych dzieci. Dramat rodziny rozpoczął 
się w roku 1999. Mąż Pani X. uległ wypadkowi na ko-
palni, wskutek czego nie mógł dalej pracować i mu-
siał przejść na rentę. Ta sytuacja kompletnie zachwia-
ła jego stanem emocjonalnym i  zaczął pić alkohol. 
Często widywano go, jak w ciągu dnia wracał pijany 
do domu. Jednak nie awanturował się..
 Był z  natury człowiekiem spokojnym. Żona 
nie potrafiła zaradzić problemowi, jeszcze częściej 
wychodziła do kościoła, często wnosząc intencje 
mszalne, za „uzdrowienie męża”. Kryzys nastąpił 
w styczniu roku 2001. Gdy Pani X. wróciła po poran-
nym nabożeństwie i  zobaczyła makabryczny widok. 
Jej mąż popełnił samobójstwo poprzez powieszenie 
się na klamce. Żona szybko wezwała policję i pogo-
towie i wydawało się, że działa racjonalnie, zdecydo-
wanie. Ciało usunięto, a  Pani X. od razu poszła do 
kościoła. Na pytanie sąsiadów, czy czegoś nie potrze-
buje, odpowiadała przecząco. Jednak okazało się, że 
była ona w ciężkim szoku i nie dotarło do niej, co tak 
naprawdę stało się tego poranka. Dni poprzedzające 
pogrzeb spędziła w  domu. Nie wyszła ani razu do 
kościoła. Co dziwne, nie zobaczyliśmy jej również 



str. 35

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 1–2 (20–21)/ 2013

na pogrzebie. Mimo iż wiara katolicka nie pozwa-
la na chrześcijański pochówek samobójców, na po-
grzebie pojawił się ksiądz i pobłogosławił trumnę ze 
zwłokami. Sąsiedzi zaniepokojeni brakiem małżonki 
zmarłego na pogrzebie udali się do jej domu. Pani X. 
nie chciała otworzyć, a po pogrzebie ostro pokłóciła 
się z  synem zakonnikiem. Zaczęła przeklinać Boga 
i wątpić nie tylko w jego dobro, ale kwestionować jego 
istnienie, pytając dlaczego właśnie ją spotkało takie 
nieszczęście, a niewierzący sąsiedzi żyją w dobrobycie 
i szczęściu. Zauważyła prawidłowość, że czym więcej 
się modliła i czym więcej prosiła Boga o zdrowie dla 
męża, ten tym bardziej zaczynał pogrążać się w  al-
koholu. Syn próbował argumentować, wykazując na 
Biblię, że w plany boże należy bezwzględnie wierzyć 
i  ufać im, że podobna sytuacja spotkała biblijnego 
Hioba, jednak kobieta pozostała głucha na jakiekol-
wiek argumenty, które wcześniej do niej przemawia-
ły. W geście rozpaczy wyrzuciła wszystkie dewocjo-
nalia, modlitewniki, Pismo Święte, ostro przy tym 
przeklinając i, jak wspominał jej syn, bluźniąc. Na-
stępne kilka dni było w miarę „spokojnych”. Kobieta 
nie wychodziła z domu. Leżała na łóżku, bądź spała. 
Odmawiała przyjmowania pokarmu i płynów. Dopie-
ro po paru dniach zaczęła coś jeść i pić, ale w bardzo 
małych ilościach. Jak wspominał potem jej drugi syn, 
„kompletnie uszło z niej życie”. Nie był to już okres 
buntu, wypominania i  sprzeciwiania się woli Boga, 
ale okres kompletnej stagnacji, rezygnacji, poddania 
się.
 Zaniepokojony sytuacją proboszcz pobliskiej 
parafii postanowił zareagować. Doskonale jednak 
zdawał sobie sprawę, że osoby duchownej Pani X nie 
będzie chciała widzieć na oczy. Tak więc postanowił 
wysłać dwie najbliższe przyjaciółki kobiety z  kół-
ka różańcowego. Kobiety miały spory problem, aby 
dostać się do mieszkania Pani X. Ta nie wpuszczała 
nikogo do domu. Wpuścił je dopiero syn wracający 
z  pracy. Panie usiadły przy łóżku kobiety i  widząc, 
że nie są w  stanie z  nią porozmawiać, w  milczeniu 
siedziały tak do wieczora. Następnego dnia przyszła 
jedna pani i milcząc siedział tak do popołudnia, po-
tem zmieniła ją druga pani i  tak znów siedziała do 
wieczora. Podobna sytuacja trwała przez 3 następne 
dni. Czwartego dnia Pani X. w  końcu się odezwa-
ła, powiedziała tylko: „Dlaczego ja?”. Kobieta, która 
siedział przy jej łóżku, nic nie odpowiedziała, tylko 
chwyciła Panią X. za rękę. I tak kobiety spędziły resztę 
dnia. Następnego dnia jedna z kobiet siedzących przy 
łóżku Pani X. opowiedziała jej swoją historię - którą 
do tej pory skrzętnie ukrywała przed wszystkimi - 

świeżo po ślubie ze swoim mężem urodziła dziecko, 
dziewczynkę. Dziewczynka żyła miesiąc. Z niewiado-
mych przyczyn, gdyż była całkiem zdrowa, zmarła we 
śnie. Kobieta opowiedziała o rozpaczy, o swym bun-
cie wobec Boga i o cierpieniu, jakiego wtedy zaznała. 
Powiedziała też, że ta sytuacja kompletnie zrujnowała 
jej życie. Jej małżeństwo wkrótce się rozpadło. A ona 
przez następnych kilka lat nie potrafiła się pogodzić 
z losem. Jednak dopiero kiedy przeszła jej złość i nie-
nawiść do Boga, świata i  ludzi zrozumiała, że życie 
toczy się dalej i że przez swój żal straciła więcej niż 
córkę, załamało się jej życie. Kobieta powiedziała, by 
Pani X., nie zapominając o mężu, o tym co dobrego 
wniósł w jej życie, nauczyła się żyć, a z czasem cieszyć 
się życiem bez niego - przecież czasu nie da się wrócić. 
Kobieta powiedziała, że najgorsze, co może być w jej 
sytuacji, to zadręczanie się pytaniami typu: „dlaczego 
mnie to spotkało?*’, „a może mogłam więcej zrobić?”, 
„może gdybym wtedy była w domu, nie doszłoby do 
tego?”. Kobieta powiedziała, że nie chce pocieszać 
Pani X. zdaniami typu „wszystko będzie dobrze” itp., 
bo przecież nie jest dobrze. Wydarzyła się tragedia 
i  nie wiadomo, jak sobie z  nią poradzić. Ale ważne 
jest, by ta tragedia nie była przyczyną kolejnych. Na-
leży życie niejako zacząć od nowa. Ale to nowe życie, 
choć bez jakże ważnej części, jeszcze kiedyś może być 
szczęśliwe. Życie kobiety (która opowiadała historię) 
na kilka lat zostało kompletnie zrujnowane właśnie 
poprzez pytania: „a może mogłam coś zrobić, by cór-
ka nie zmarła?”, „może mój mąż mógł coś więcej zro-
bić?”. Przestrzegła więc Panią X., by ta nie popełniła 
takiego samego błędu, by cieszyła się z dwóch wspa-
niałych synów i aby była dla nich matką, w przyszło-
ści babcią, by w nich, jeśli nie w kościele, odnalazła 
sens życia. Kobieta powiedziała też, że we wspólnocie 
parafialnej wszyscy na nią czekają i że bardzo jej tam 
brakuje, jednak zrozumie, jeśli Pani X. odwróci się od 
kościoła i że do niczego jej nie zmusza. Kobieta do-
dała, że razem z  drugą przyjaciółką przyjdą jeszcze 
przez kilka dni, ale potem ona sama będzie musiała 
sobie poradzić, wstać na nogi i  iść dalej przez życie, 
w czym panie z kółka parafialnego z chęcią jej pomo-
gą, ale to ona sama musi na początku chcieć.
 Minęło 7 lat od tamtej sytuacji. Dziś Pani X. 
doczekała się dwójki wnuków. Jest pogodną, wesołą, 
lubianą sąsiadką. A  jak potoczyły się jej dalsze losy 
zaraz po tej pamiętnej rozmowie? Jeszcze przez kilka 
dni leżała w łóżku i rozmyślała. Jednak pewnego ran-
ka wstała poszła do sklepu, zrobiła zakupy ugotowała 
obiad. Pojechała zapalić znicz na grób męża. Zajęła 
się remontem mieszkania. Po około pół roku poszła 
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na spotkanie kółka parafialnego, gdzie przywitano 
ją bardzo ciepło i  serdecznie. Pani X. nie związała 
się z nikim innym, ale patrząc na nią i rozmawiając 
z jednym z jej synów, wiem, że jest osobą na swój spo-
sób szczęśliwą i można powiedzieć, że choć do końca 
nie zapomniała o  tragedii, umiała „odżyć” na nowo 
i  nie niszcząc poprzedniego życia tak je „przemon-
tować”, by miało ono sens i dostarczało choćby tych 
najmniejszych i najprostszych radości.

Poszczególne fazy kryzysu i  elementy interwencji 
kryzysowej

 Przypatrzmy się więc, na bazie tego konkret-
nego przypadku, jak wyglądały kolejne fazy kryzysu 
i interwencji. Najpierw następuje wydarzenie losowe 
- samobójstwo męża, które zmienia dotychczasowe 
życie Pani X. i  stawia ją w  sytuacji kompletnie nie-
znanej. Kobieta w pierwszym odruchu (w szoku) nie 
zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się stało. 
Postępuje odruchowo - idzie do kościoła. Następnym 
etapem jest kompletna bezradność, niezrozumienie, 
osamotnienie, brak uzyskania odpowiedzi na pyta-
nia o przyczyny zaistniałej sytuacji, obwinianie, brak 
„schematu działania” - kobieta zamyka się w domu, 
nie przychodzi na pogrzeb, rezygnuje z  wszelkie-
go typu poprzednio wykazywanej aktywności, nie 
wie, co ma robić. Następuje w efekcie stan totalnego 
odrętwienia - kobieta leży i nie jest w stanie wykonać 
nawet najprostszych czynności życiowych - wszyst-
ko wydaje jej się bez sensu, jest totalnie zagubiona, 
zadręcza się myślami, nie próbuje nawet podjąć ja-
kiejkolwiek aktywności. W tym wypadku mamy do 
czynienia z kryzysem, w którym osoba nawet nie jest 
w stanie szukać pomocy, nawet na ten gest nie ma siły, 
a  być może nie widzi najmniejszego sensu w  takim 
postępowaniu.
 Pomoc przychodzi pośrednio od proboszcza 
parafii, który w tym wypadku okazuje się świetnym 
psychologiem. Zdaje on sobie sprawę z faktu, że ko-
bieta przeżywa kompletny kryzys wartości, więc jako 
osoba duchowna woli osobiście nie pokazywać się 
kobiecie na oczy, prosi o pomoc jej przyjaciółki z kół-
ka parafialnego Kobiety okazują się być świadomy-
mi (acz domorosłymi) terapeutkami, gdyż wykazują 
większość odruchów, którymi powinien się kiero-
wać terapeuta w  przypadku interwencji kryzysowej. 
Przede wszystkim są obok osoby przeżywającej kry-
zys. Wiedzą, że nie ma co się spieszyć i we wstępnej 
fazie interwencji czas działania może być nieograni-
czony. Czekają cierpliwie na reakcję Pani X. Reakcję  

rozpoznają w  wypowiedzeniu raptem dwóch, jakże 
wiele znaczących, słów. Jedna z  kobiet intuicyjnie 
diagnozuje jakiego typu kryzys wartości i załamanie 
przeżywa Pani X., gdyż sama przechodziła podobne 
nieszczęście (śmierć dziecka). Kobieta opowiada swo-
ją historię, próbując tym samym nawiązać wspólnotę 
przeżyć z  Panią X. (łączących ich wydarzeniem jest 
śmierć bliskiej osoby). Kobieta sugeruje, naprowadza 
i podpowiada, w jaki sposób dalej żyć, próbuje wska-
zać właściwą drogę i przestrzega przed rujnowaniem 
sobie życia, w czym szalona rozpacz może nieźle do-
pomóc. Kobieta mówi jeszcze o wspólnocie religijnej, 
która jak rodzina ciągle jest otwarta i  ciągle czeka, 
dając tym samym do zrozumienia Pani X., że nie jest 
sama, że jest częścią większej grupy. Na końcu kobie-
ta będąca przy PaniX. mówi, że chętnie pomogłaby 
jej bardziej, jednak powoli jej rola się kończy i  teraz 
Pani X. będzie musiała wykonać pierwszy krok w no-
wym życiu; życiu, które może wydawać się na razie 
gorsze, puste, ale z czasem to wrażenie na pewno mi-
nie. I choć skutki tej terapii nie przychodzą od razu 
i minie jeszcze sporo czasu zanim Pani X. odnajdzie 
właściwą ścieżkę w życiu, okazuje się, że kobieta po-
trafiła podnieść się i iść dalej przez życie.

Refleksja i wnioski

 Opisana powyżej sytuacja doskonale obrazu-
je nam, jak w praktyce wygląda „przeżywanie” kry-
zysu, interwencja kryzysowa i dalsze radzenie sobie 
z  życiem. Oczywiście sytuacje kryzysowe to zespół 
różnorakich sytuacji mogących dotknąć każdej mate-
rii życia i dla różnych osób różne sytuacje są kryzyso-
wymi. Dla jednej utrata pracy okaże się wielką trage-
dią, druga poczyta to jako znak, że należy coś zmienić 
i zmobilizowana znajdzie pracę jeszcze lepszą, jeszcze 
lepiej płatną. Wszystko zależy od psychiki człowieka, 
charakteru, jego wcześniejszych doświadczeń – ge-
neralnie mówiąc od osobowości. Dlatego tak ważne 
jest, aby osoby, które podejmują interwencję kryzy-
sową potrafiły dobrze zdiagnozować źródło i  skutki 
kryzysu, ale także charakter człowieka. I  podobnie 
jak w medycynie – poprawnie postawiona diagnoza 
jest już połową sukcesu. Często same szczere chęci 
niewiele pomogą. Nie stanowi to oczywiście w żadnej 
mierze faktu, że pomoc w kryzysie mogą nieść osoby 
jedynie z wykształceniem pedagogicznym, psycholo-
gowie czy psychiatrzy. Jak widać po historii Pani X. 
pomocy może udzielić osoba, która przeszła przez 
kryzys, sama go doświadczyła. Doskonale pomocy 
w kryzysie mogą udzielać tak zwane grupy wsparcia, 
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w których spotykają się osoby borykające się z podob-
nym problemem.
 Dodać należy ponadto, że tak samo jak kry-
zys, tak też interwencja kryzysowa, czyli pomoc nie-
siona drugiemu człowiekowi, jest wpisana w  ludzką 
naturę. Ludzie zawsze przeżywali mniejsze lub więk-
sze tragedie i załamania, a mimo to dzięki samopo-
mocy szli do przodu, cywilizacja dalej się rozwijała. 
Dziś interwencją kryzysową zajmują się sztaby ludzi, 
specjalistów, a  do dyspozycji są wszelkiego rodzaju 
instytucje, placówki i  telefony wsparcia, co nie zna-
czy, że czasami prosty człowiek nie może lepiej po-
móc niż nie jeden szkolony ku temu psycholog.
 W życiu nie jest tak prosto, jak w przedsta-
wionym przypadku Pani X. Nie ma jednoznacznych 
i mocnych happy endów i błyskawicznych rozwiązań. 
Czasami dochodzenie do siebie zajmuje bardzo długi 

okres czasu. Ważne jest jednak, aby w odpowiednim 
czasie odpowiednio zareagować, umieć wskazać oso-
bie zagubionej, bezradnej i postawionej przed nowym 
i nieznanym problemem, ścieżkę, którą ma dalej po-
dążać, metodę na życie, instrukcję, dzięki której prze-
trwa kryzys i  powróci do „normalnego życia”. Cza-
sami już wchodzi się na poprzednią drogę. Są takie 
sytuacje, jak śmierć dziecka czy samobójstwo męża, 
po których nic już nie będzie takie samo, takie jak 
przedtem. Ważne jednak, aby nowa droga, nie była 
drogą rozpaczy, grzebania w ranach i rozpamiętywa-
nia, ale drogą nadziei i przyszłości, drogą szczęścia.

Włodzimierz Gorki – doktor, przewodniczący Miej-
skiego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności 
w Mysłowicach. 

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii 

oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących 

aktów prawnych. 
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie, w znowelizowanej w 2010 r. formie 
nakłada na gminy oraz przedstawicieli różnych insty-
tucji nowe obowiązki. Nowelizację tę uzupełnia roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 
r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów 
formularzy Niebieska Karta. Dokumenty te porząd-
kują współpracę instytucji na rzecz przeciwdziałania 
przemocy domowej poprzez pracę zespołów inter-
dyscyplinarnych i grup roboczych oraz rozszerzenie 
procedury Niebieskiej Karty o nowe podmioty: oświa-
tę, ochronę zdrowia i gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Zespół interdyscyplinarny

 Zespół interdyscyplinarny jest powoływany 
przez burmistrza, wójta lub prezydenta i  składa się 
z przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, policji, 
ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w  rodzinie i  kuratorów. Powołane dotychczas 
w gminach zespoły liczą około dziesięciu członków. 
Przy wyborze reprezentantów wymienionych pod-
miotów do zespołów interdyscyplinarnych należy 
uwzględnić ich doświadczenie zawodowe, kompe-
tencje w  swojej dziedzinie i  w  tematyce związanej 
z  przemocą domową oraz możliwie najszersze kon-
takty z innymi przedstawicielami reprezentowanego 
środowiska zawodowego, a  także innych środowisk 
realizujących procedurę.
 Zespół interdyscyplinarny powinien więc 
być z założony z profesjonalistów o szerokich kontak-
tach w  lokalnym środowisku. Doświadczenie i  wie-
dza oraz dobra orientacja w zasobach gminy z zakre-
su szeroko rozumianej polityki społecznej, przydają 
się członkom zespołu do sprawnego realizowania za-
dań. Zespół prowadzi działania wynikające z gmin-
nego programu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także 
działania wynikające z  procedury Niebieskiej Karty. 
Wśród tych pierwszych wskazać należy w szczególno-
ści na realizowanie przez zespół świadomej strategii 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie na poziomie 
gminy, wyrażonej między innymi w  trosce o  budo-

wanie spójnego systemu przeciwdziałania przemo-
cy. To działanie w świetle przedstawionych powyżej 
aktów prawnych, może napotkać w  czasie realizacji 
wiele przeszkód, ponieważ nowe przepisy wymagają 
od przedstawicieli podmiotów, tworzących system 
przeciwdziałania przemocy, nowych aktywności re-
alizowanych w  ramach obowiązków zawodowych. 
Istotnym jest również nacisk, jaki w nowych uregu-
lowaniach prawnych położony jest na współpracę 
pomiędzy podmiotami. Takie założenia, połączone 
z  rygorami formalnymi wynikającymi z  samej pro-
cedury Niebieskiej Karty, mogą generować niechęć 
przedstawicieli służb tworzących lokalny system, wy-
magają bowiem dodatkowych obowiązków, zmiany 
przyjętej dotąd rutyny zawodowej oraz wymuszają 
współpracę. Skuteczność zespołu interdyscyplinar-
nego zależy więc przede wszystkim od kompetencji 
oraz umiejętności współpracy jego członków, a także 
od przychylnego nastawienia wszystkich osób two-
rzących lokalny system działań na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy.
 Warto również podkreślić, że przedstawiciel 
oświaty w zespole interdyscyplinarnym powinien być 
łącznikiem pomiędzy środowiskiem oświatowym, 
a zespołem. Jeśli więc istnieje potrzeba szkolenia pra-
cowników oświatowych z  zakresu przemocy domo-
wej, czy też wskazane byłoby wprowadzenie zmian 
w sposobie realizacji procedury Niebieskiej Karty na 
terenie gminy, członek zespołu interdyscyplinarnego, 
który reprezentuje oświatę, powinien zaangażować 
się w te działania. Warto zatem znać imię i nazwisko 
swojego reprezentanta w  zespole interdyscyplinar-
nym.
 W małych gminach zespół interdyscyplinar-
ny jest tożsamy z grupą roboczą, jednak w większych 
gminach zespół powołuje grupy robocze dla rozwią-
zywania problemów poszczególnych rodzin dotknię-
tych przemocą domową.

Grupa robocza

 Skład osobowy grupy roboczej uzależniony 
jest od liczby członków rodziny i problemów. Zasad-
niczo jest on odwzorowaniem zespołu interdyscypli-
narnego, z takim tylko zastrzeżeniem, że grupę robo-
czą tworzą osoby mające - w związku z wykonywaną 

PrOCEDUrA NIEBIESkIEj kArTY w SYSTEMIE OśwIATY

Hanna Szwagierczak
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pracą - bezpośredni kontakt z członkami rodziny, na 
przykład: pedagog szkolny, dzielnicowy, pracownik 
socjalny i kurator. 
 W związku z wystąpieniem przemocy w ro-
dzinie grupa podejmuje działania wyrażone poprzez 
opracowanie i realizację (wspólnie z osobą doświad-
czającą przemocy), tzw. indywidualnego planu po-
mocy. Plan ten obejmuje całość działań skierowanych 
na rodzinę,  realizowanych przez członków rodziny 
i członków grupy roboczej. Realizacja planu związa-
na jest z uzyskaniem przez członków grupy roboczej 
uzasadnionego przypuszczenia o  ustaniu przemocy. 
Występują oni wówczas do przewodniczącego zespo-
łu interdyscyplinarnego z  wnioskiem o  zamknięcie 
procedury. Dopiero decyzja przewodniczącego za-
myka procedurę i  zwalnia członków grupy roboczej 
z wykonywania w ramach procedury dalszych dzia-
łań wynikających z zakresu obowiązków służbowych. 
 Mając na uwadze psychologiczne uwarun-
kowania związane z  przemocą, pomimo zamknię-
cia procedury, członkowie grupy roboczej powinni 
utrzymywać kontakt z członkami rodziny i w czasie 
spotkań powinni być wyczuleni na wszelkie niepoko-
jące symptomy. 
 Drugą możliwością uzasadniającą wystąpie-
nie członków grupy roboczej do przewodniczącego 
zespołu interdyscyplinarnego z  wnioskiem o  za-
mknięcie procedury jest tzw. brak zasadności, czyli 
sytuacja, w której członkowie grupy roboczej, pomi-
mo sporządzonej wcześniej Niebieskiej Karty, po do-
kładnym rozpoznaniu nie stwierdzili występowania 
w rodzinie przemocy. 
 Warto tu przywołać definicję przemocy do-
mowej w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy. Prze-
moc domowa jest jednorazowym lub powtarzającym 
się działaniem umyślnym, bądź zaniechaniem dzia-
łania, które narusza prawa lub dobra osobiste, naraża 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naru-
sza godność, nietykalność cielesną lub wolność oraz 
wywołuje cierpienie i  krzywdy moralne. Z  tej dość 
rozbudowanej definicji wynikają następujące cztery 
przesłanki klasyfikujące zachowanie jako przemoco-
we: intencjonalność działania osoby stosującej prze-
moc, dysproporcję sił pomiędzy stronami, narusze-
nie dóbr osobistych oraz powstanie szkód u  osoby 
doświadczającej przemocy. Ponadto ważnym elemen-
tem definicji przemocy jest fakt wspólnego zamiesz-
kiwania osoby doświadczającej przemocy i osoby sto-
sującej przemoc. Jeśli członkowie grupy roboczej nie 
dopatrzą się w rodzinie wymienionych wyżej oznak 
przemocy, występują do przewodniczącego z  wnio-

skiem o  zamknięcie procedury z  uwagi na brak za-
sadności.

Procedura postępowania przedstawiciela oświaty 
w sytuacji powzięcia informacji o wystąpieniu prze-
mocy w rodzinie.

 Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporzą-
dzeniem pracownik oświaty (przedszkola, szkoły, 
młodzieżowego ośrodka socjoterapii, młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego), który poweźmie informa-
cję o przemocy w rodzinie, zobowiązany jest wszcząć 
procedurę Niebieskiej Karty, poprzez wypełnienie 
formularza Niebieska Karta – A. Zwykle działania te 
mają następujący przebieg:
• rozmowa z  osobą doświadczającą przemocy, 

podczas której ważne jest profesjonalne wsparcie 
emocjonalne osoby doświadczającej przemocy, 
docenienie odwagi, jaką wykazała się ujawniając 
swoje trudne przeżycia, podkreślenie, że osoba 
doświadczająca przemocy nie jest niczemu win-
na, ponieważ nie ma takiego zachowania i oko-
liczności, które usprawiedliwiają stosowanie 
przemocy,

• dokonanie diagnozy dotyczącej przemocy – for-
my, czas trwania, ilość osób doświadczających 
(szczególną uwagę należy zwrócić na inne dzie-
ci pozostające w  rodzinie), świadkowie, osoby 
wspierające (nazwiska, adresy, numery telefo-
nów),

• opracowanie planu działań interwencyjnych (gdy 
konieczne jest zapewnienie schronienia osobom 
doświadczającym przemocy) lub planu bezpie-
czeństwa dla osoby krzywdzonej (gdy możliwy 
jest jej powrót do domu),

• przekazanie informacji o dalszym przebiegu pro-
cedury, w  szczególności zaś najbliższych działa-
niach, 

• kategoryczne unikanie zobowiązania dotrzy-
mania tajemnicy – przemoc jest przestępstwem 
ściganym z  urzędu, zatem każdy, kto w  czasie 
wykonywania czynności służbowych poweźmie 
informacje o  przemocy, zobowiązany jest nie-
zwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę,

• przekazanie informacji o  placówkach pomoco-
wych, najlepiej w wersji pisemnej, w postaci for-
mularza Niebieska Karta – B, który stanowi za-
łącznik do przywoływanego rozporządzenia,

• zorganizowanie pomocy medycznej w razie takiej 
konieczności,

• wypełnienie formularza Niebieska Karta – A, 
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który stanowi załącznik do przywoływanego roz-
porządzenia,

• ewentualna rozmowa z osobą stosującą przemoc 
– poinformowanie jej o  tym, że przemoc jest 
przestępstwem, a jej stosowanie jest karalne oraz 
o tym, gdzie na terenie gminy może uzyskać po-
moc, jako osoba stosująca przemoc.

1. Jeśli przemoc dotyczy dziecka, czynności w  ra-
mach procedury przeprowadza się w  obecności 
wspierającej osoby dorosłej (rodzica bądź opieku-
na prawnego lub faktycznego). Gdy osobą stosu-
jącą przemoc jest rodzic, opiekun prawny lub fak-
tyczny, osób wspierających dziecko należy szukać 
wśród dziadków lub pełnoletniego rodzeństwa. 
W praktyce bywają sytuacje, gdy przemoc wzglę-
dem dzieci stosują rodzice lub opiekunowie i nie 
można w  rodzinie znaleźć osoby wspierającej, 
która spełniałaby przedstawione wyżej wymogi 
wynikające z pokrewieństwa. Wówczas członko-
wie grup roboczych muszą w sposób szczególny 
kierować się rozsądkiem i we współpracy z sądem 
rodzinnym oraz środowiskiem dziecka realizo-
wać procedurę.

2. Dobrą praktyką w  przypadku ujawnienia prze-
mocy w  placówce oświatowej jest szybkie zaan-
gażowanie w procedurę pedagoga lub psychologa 
szkolnego. Osoby te w sposób najbardziej kompe-
tentny wspierają dzieci doświadczające przemocy 
lub będące jej świadkami. Wychowawcy i nauczy-
ciele przedmiotowi oraz pozostali pracownicy 
szkoły powinni być w sposób ogólny poinformo-
wani o problemach rodzinnych ucznia, a w czasie 
trwania procedury zobowiązani są do zwracania 
szczególnej uwagi na zachowanie dziecka i wspie-
rania go. Zasadniczy obszar pracy z  dzieckiem 
znajduje się jednak w  kompetencjach pedagoga 
lub psychologa.

3. Przesłanie oryginału formularza Niebieska Kar-
ta – A (kopia zostaje w placówce oświatowej) do 
zespołu interdyscyplinarnego działającego na te-
renie gminy właściwej według miejsca zamiesz-
kania osoby doświadczającej przemocy – nie-
zwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.

4. Poinformowanie organów ścigania – policji lub 
prokuratury (art. 12 cyt. ustawy).

5. Poinformowanie sądu rodzinnego - w  przypad-
ku, gdy przemocy doświadczają dzieci, lub gdy są 
one świadkami przemocy, a  osoba doświadcza-
jąca przemocy jest w pasywna w podejmowaniu 
działań na rzecz zmiany sytuacji rodzinnej, dzia-

łanie to należy podjąć w nieodległym czasie.
6. 6. Udział w  pracy grupy roboczej do czasu za-

mknięcia procedury.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. W  ramach 

procedury przedstawiciel każdego podmiotu 
prowadzi dokumentacje zgodną z  wymogami 
przyjętymi przez instytucję, którą reprezentuje 
w  grupie roboczej. Odrębną kwestią pozostaje 
prowadzenie dokumentacji prac grupy roboczej. 
Ponieważ za kwestię organizacyjno-techniczną 
związaną z  funkcjonowaniem zespołu interdy-
scyplinarnego i  ewentualnych grup roboczych 
odpowiedzialny jest ośrodek pomocy społecznej, 
zasadnym wydaje się prowadzenie całej doku-
mentacji związanej z przebiegiem procedury Nie-
bieskiej Karty przez pracowników tego podmiotu. 
Niektóre gminy przyjęły rozwiązanie, zgodnie 
z którym podmiot wszczynający procedurę, czyli 
sporządzający Niebieską Kartę, odpowiada za do-
kumentację przez cały czas trwania procedury.

Inne zagadnienia związane z przebiegiem procedu-
ry Niebieskiej Karty

 Obciążenie emocjonalne pracownika 
oświaty, który otrzymuje informację o przemocy. 
 Często dzieci zwierzają się ze swojej sytuacji 
wychowawcom, nauczycielom przedmiotowym lub 
pracownikom administracji szkoły. Osoby te zwykle 
nie posiadają wystarczających kompetencji, by pro-
fesjonalnie wesprzeć dziecko. Rozmowa o  przemo-
cy, szczególnie z  dzieckiem, wymaga szczególnych 
umiejętności i zawsze jest silnie obciążająca dla osoby 
pomagającej. Niewystarczające kompetencje w  tym 
przedmiocie mogą generować poczucie bezradności, 
które z  kolei może być przyczyną mylnych decyzji 
i niewłaściwych zachowań względem dziecka. 
 Dobrą praktyką jest przeszkolenie wszyst-
kich pracowników na tę okoliczność i  opracowanie 
czytelnej procedury postępowania w  związku z  po-
wzięciem informacji o przemocy. Aby oswoić pracow-
ników placówki oświatowej z procedurą najlepiej jest 
wyposażyć każdego z  nich w  formularze Niebieska 
Karta – A i Niebieska Karta – B oraz dokładnie prze-
analizować ich treść. Zwykle najwięcej problemów 
związanych jest nie z techniczną stroną wypełniania 
formularza, ale z psychicznym obciążeniem wynika-
jącym z poruszanych w nim kwestii.

Kwestia fałszywych zgłoszeń 
 Zdarza się, że uczniowie zgłaszają przemoc, 
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którą stosować mają względem nich ich rodzice lub 
opiekunowie, ponieważ chcą w ten sposób zająć czas 
lekcyjny (np. z powodu sprawdzianu wiadomości) lub 
zrobić na złość rodzicom, reagując w  ten sposób na 
ich metody wychowawcze. Ponieważ media dostar-
czają wielu informacji na temat różnych form prze-
mocy, dobranie szczegółów na temat sytuacji rodzin-
nej nie jest trudne. 
 W tej sprawie zasadniczą kwestią jest to, aby 
w pierwszym odruchu przyjąć, że osoba doświadcza-
jąca przemocy mówi prawdę. Lepiej jest dać się w tej 
sprawie zwieść, niż zbagatelizować problem. Z prak-
tyki wynika, że osoby doświadczające przemocy 
rzadko uciekają się do mówienia nieprawdy, a nawet 
jeśli tak czynią, to traktować należy takie zachowanie 
jako objaw innego problemu, który również należy 
rozwiązać. W przypadku dzieci problemem tym oka-
zują się często niewłaściwe relacje rodzinne, brak zro-
zumienia rodziców dla naturalnych zmian wynikają-
cych z dorastania dzieci lub brak akceptacji rodziców 
dla choroby dzieci i wynikającego z niej nieprawidło-
wego leczenia dzieci. 
 Jeśli dziecko podejmuje w  rozmowie z  do-
rosłym temat przemocy, to niezależnie od dalszych 
ustaleń, z całą pewnością potrzebuje w jakimś zakre-
sie pomocy. Przedstawiciele oświaty są zobowiązani 
w ramach swoich obowiązków służbowych oraz pro-
cedury Niebieskiej Karty udzielić dziecku i jego rodzi-
nie profesjonalnej pomocy.
 Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinar-
nych i praca w formule grup roboczych jest dla gmin 
i  przedstawicieli instytucji tworzących lokalny sys-
tem przeciwdziałania przemocy zadaniem relatywnie 
nowym i czasami budzi kontrowersje. Z praktyki wy-

nika, że wprowadzone przepisy nie są do końca ade-
kwatne do realnych sytuacji, dlatego naczelną myślą 
towarzyszącą wszystkim osobom pracującym na co 
dzień z  rodzinami dotkniętymi przemocą jest indy-
widualne podejście do każdej sytuacji oraz wykorzy-
stanie wszystkich możliwości prawnych i  zasobów 
gminy.

Adresy Zespołów Interdyscyplinarnych

Rybnik: ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, przew. Han-
na Szwagierczak, nr tel. 32 422 60 80
Żory: ul. Boryńska 13, 44-240 Żory, przew. Joanna 
Letycka-Wolny, nr tel. 32 435 78 40
Czerwionka-Leszczyny: ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czer-
wionka-Leszczyny, przew. Celina Cymorek, nr tel.  
32 431 20 39
Jastrzębie Zdrój: ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie 
Zdrój, przew. Roksana Cochur, nr tel. 32 434 96 23
Racibórz: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, przew. 
Aurelia Bindacz, nr tel. 32 415 26 50
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Marks w najsłynniejszej 11. „Tezie o Feuerbachu” pi-
sał, że dotychczasowi „filozofowie rozmaicie tylko in-
terpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”. 
Możemy się domyślać, że Marksowi chodziło o doko-
nywanie zmian „na lepsze” z punktu widzenia prole-
tariatu i  pracującej większości społeczeństwa. Tym-
czasem wielu współczesnych filozofów poprzestaje na 
przyglądaniu się zmianom „na gorsze”, a  w  najlep-
szym przypadku wygłasza deklaracje, że na ekonomii 
się „nie zna” i  dlatego milczy w  kwestii światowego 
kryzysu finansowego i  długu publicznego. Chociaż 
pojawił się ostatnio nawet manifest czterech francu-
skich oburzonych ekonomistów1, nie zmienił tego, że 
większość polskich ekonomistów i filozofów wyznaje 
lub przyzwala na neoliberalne kłamstwa w  tej spra-
wie.

Potrzeba krachu finansowego

 Kiedy czołowi ekonomiści i rządy wielu kra-
jów pocą się nad tym, aby wyprowadzić gospodarkę 
światową z kryzysu, ukazała się książka Jana Topo-
rowskiego, wykładowcy i  dziekana Wydziału Eko-
nomii Szkoły Studiów Orientalnych i  Afrykańskich 
Uniwersytetu Londyńskiego, o potrzebie światowego 
krachu finansowego. Wyjścia z tego kryzysu nie moż-
na powierzać bankierom, gdyż oni troszczą się wy-
łącznie o  interesy swoje i  banków. Kryzysów takich 
nie rozwiąże się więc poprzez dokapitalizowanie ban-
ków, o co głównie zabiegają bankierzy, podnoszenie 
podatków i  okrajanie wydatków sfery budżetowej. 
Wielu zbawców gospodarki stroi się w  pióra nauki. 
Tymczasem poziom współczesnej refleksji filozoficz-
nej nie jest zbyt wysoki, radykalny i  konsekwentny. 
„Współczesna ekonomia finansowa jest, podobnie jak 
niegdyś alchemia, proto-nauką dokonującą kalkulacji. 
Aspiruje do statusu nauki z prawdziwego zdarzenia, 
ale go nie osiąga, ponieważ kieruje nią poszukiwanie 
własnego kamienia filozoficznego, a  uprawiający ją 
teoretycy tracą czas na rozpracowywanie tematów za-
stępczych. Kamieniem filozoficznym finansów byłaby 
metoda umożliwiająca prognozowanie kursów akcji 

1 Manifest oburzonych ekonomistów. Kryzys i dług w  Europie: 
20 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty 
z impasu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, ss. 
80.

albo, co na jedno wychodzi, spekulację bez ryzyka”2.

Innowacje i finansowe instrumenty pochodne

 Toporowski wskazuje na historyczny roz-
wój instrumentów finansowych. Już w  starożytnym 
Rzymie wymyślono zastaw hipoteczny. W  XVII w. 
powstała renta, której nabywca otrzymywał dochód 
do końca życia określonej osoby. W XVIII w. kredy-
tem zaczęto finansować zakupy akcji. Od połowy XIX 
w. szeroko zaczęto stosować akcje i obligacje do roz-
budowy infrastruktury kapitalizmu. Z czasem akcje 
i obligacje stały się tylko podklasą majątku, tj. akty-
wów finansowych. Powstały również papiery warto-
ściowe o stałym oprocentowaniu, akcje uprzywilejo-
wane, itd. 
 W latach 80. i 90. XX w. powstały nowe in-
nowacje finansowe w  postaci CDO (collateralised 
debt obligations)3 i CDS (credit default swaps)4, w pro-
cesie zwanym sekurytyzacją. Zwolennicy innowacji 
finansowych przedstawiali je jako użyteczne usługi, 
pozwalające firmom na możliwość zagwarantowa-
nia stałych cen różnych aktywów oraz surowców dla 

2 Jan Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje 
krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii 
finansowej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 
2012, s. 127.
3 CDO stanowią obligacje zabezpieczone długiem 
pochodzącym z kredytów hipotecznych, kredytów 
konsumpcyjnych, kart kredytowych, itp. Zakładały, że można 
zarabiać pieniądze na różnego rodzaju długach i że wartość 
pierwotnych aktywów (np. domów), będzie rosnąć w tempie 
szybszym niż stopa wzrostu gospodarki realnej. Kredyty były 
przeznaczane spółce specjalnego przeznaczenia, grupowane 
w pakiety o różnym poziomie ryzyka, stopie zwrotu.
4 CDS są instrumentami pochodnymi służącymi przenoszeniu 
ryzyka kredytowego, formą ubezpieczenia kredytów 
i przeniesienia ryzyka kredytowego na wystawcę CDS. Wystawca 
CDS zobowiązuje się, w zamian za wynagrodzenie (przeważnie 
kwartalne) do ewentualnej spłaty zadłużenia należnego nabywcy 
CDS ze strony innego (trzeciego) podmiotu, gdyby ten nie 
był w stanie spłacić swojego zadłużenia. „CDS okazały się tak 
popularne, że ich wartość »nominalna« sięgnęła blisko 60 bln 
dol., co przewyższa PKB całego świata. […] szaleństwo na 
punkcie CDS przyczyniło się znacząco do ogólnego krachu, 
ponieważ każdy model oparty na ryzyku, którego kosztów 
nie trzeba ponosić samemu, jest katastrofalny dla systemu 
finansowego”. Susan George, Czyj kryzys, czyja odpowiedź, 
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, s. 63.

PrOBLEMY EkONOMICZNE – POTrZEBA I OGrANICZENIA FILOZOFII

Edward Karolczuk
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przemysłu i rolnictwa. Wszelka destabilizacja finan-
sów miała, ich zdaniem, wynikać z  niewłaściwego 
„zarządzania” i  złego korzystania z  rad ekspertów 
rynkowych. Przeciwnicy pochodnych instrumentów 
finansowych widzieli w  nich wyrafinowaną formę 
hazardu, która mogła zrujnować zdrowe finanse osób 
i firm i nawoływali do ich ścisłej kontroli. Rewolucjo-
niści zaś widzieli w nich nową formę wyzysku najem-
nej siły roboczej i  rosnący wyzysk kapitału przemy-
słowego przez kapitał bankowy.
 Neoliberałowie, z  Miltonem Friedmanem 
na czele, domagali się jednak liberalizacji finansowej 
i swobody obrotu nowymi instrumentami, argumen-
tując, że niestabilność rynku aktywów zostanie prze-
zwyciężona w  wyniku działania „niewidzialnej ręki 
rynku”.
 Pojęcie innowacji kojarzy się zazwyczaj 
z  nowościami, podnoszeniem jakości, obniżaniem 
kosztów i  pozytywnymi reformami. Ale Toporow-
ski uważa, że nie odnosi się to do innowacji finan-
sowych, gdyż nie tyle eliminowały one ryzyko, co 
przerzucały je z jednego miejsca rynku w drugie. Nie 
mają one żadnej (albo znikomą) wartość użytkową, 
są często reakcją na konkretne przepisy finansowe 
lub podatkowe. Prowadzą jedynie do powstania no-
wych form pieniądza, niemającego pokrycia w real-
nej gospodarce. Jego zdaniem „innowacje finansowe 
rodzą się w tych społeczeństwach, które mają pienią-
dze i bogactwo, tyle, że nierówno podzielone – równa 
dystrybucja bogactwa jest jednym z najważniejszych 
czynników hamujących innowacyjność finansową, 
ponieważ w znacznym stopniu eliminuje pragnienia 
akumulowania coraz to większego bogactwa, będą-
cego rezultatem zawistnych porównań”5. Poznawaniu 
prawdy o innowacjach finansowych nie sprzyjają in-
teresy finansjery, która czerpie zyski z niestabilności 
finansowej systemu i otrzymuje prowizje od sprzeda-
ży instrumentów pochodnych dla klientów.
 Mechanizm funkcjonowania współczesnych 
rynków finansowych jest inny niż był na rynkach 
towarowych w  warunkach kapitalizmu wolnokon-
kurencyjnego, kiedy to wraz ze wzrostem cen pro-
ducenci zwiększali dostawy, a  nabywcy zmniejszali 
popyt. Gdy obecnie rosną ceny aktywów na rynkach 
finansowych, to często obserwujemy nie spadek, lecz 
wzrost popytu na nie. Wzrost cen prowadzi do wzro-
stu zwrotu zainwestowanych pieniędzy dla posiada-
czy papierów wartościowych, a to przyciąga nowych 

5 Jan Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje 
krachu ..., jw., s. 61.

klientów i  pogłębia dodatkowy wzrost cen. Owczy 
pęd za drożejącymi papierami wartościowymi i ocze-
kiwanymi wielkimi zyskami powoduje powstawanie 
baniek spekulacyjnych, które w końcu muszą pękać 
ze szkodą dla większości klientów i pogłębiać ogólną 
nierównowagę.

Sekurytyzacja

 Sekurytyzacja jest operacją finansową umoż-
liwiającą bankom pozyskanie kapitału poprzez 
sprzedaż części swojego długoterminowego portfela 
kredytowego. Polega ona na emisji i zbyciu krótkoter-
minowych dłużnych papierów wartościowych (obli-
gacji) pod zastaw należności, którymi są najczęściej 
wierzytelności z  tytułu udzielonych klientom kre-
dytów hipotecznych, pożyczek samochodowych, po-
życzek na zakupy ratalne, należności z tytułu umów 
leasingowych, opłat czynszowych, rachunków tele-
fonicznych itp. Jest ona procesem zakotwiczania no-
wych produktów finansowych w już istniejących ak-
tywach. Sekurytyzację widzi się jako aklasową, czystą 
operację finansową. Zaczęła ona być stosowana 1970 r. 
w USA, a w Wielkiej Brytanii w 1987 r., w odniesieniu 
do kredytów hipotecznych. W  innych krajach euro-
pejskich zaczęto ją stosować dopiero w latach 90. XX 
w. Sekurytyzacja pozwoliła bankom usunąć produk-
ty finansowe z własnych ksiąg rachunkowych i prze-
nieść ryzyko na innych oraz uwolnić się od Umowy 
Bazylejskiej, na mocy której banki miały obowiązek 
utrzymywać w  postaci kapitałów własnych przynaj-
mniej 8% aktywów ważonych ryzykiem. Bankierzy 
mogli pożyczać więcej, bez konieczności wykazywa-
nia strat w  przypadku niespłaconych pożyczek. Bi-
lanse banków stały się nieprzejrzyste i  nikt nie zna 
rzeczywistej ilości ich pasywów finansowych, gdyż 
ryzyko niespłacanych długów przerzucają również na 
swoje spółki-córki i nie wykazują ich w swoich bilan-
sach. Gmatwaniny powiązań i zależności bankowych 
nie jest dziś w stanie przeniknąć żadna filozofia. A do 
tego dochodzą jeszcze swapy i lewarowanie.
 Swapy walutowe polegają na tym, że dwa banki 
centralne na pewien czas „zamieniają się” (ang. swap) 
pewną ilością walut na równowartość w innej walucie, 
na określony czas, a w  trakcie trwania transakcji nie 
ma płatności odsetek. Mogą istnieć umowy swapowe 
oficjalne i  nieoficjalne, między dwoma bankami lub 
regionalne. „Umowa swapowa wiąże się z tym, że gwa-
rantem kursu waluty danego kraju staje się bank cen-
tralny innego, silniejszego państwa. Zdaje to egzamin, 
dopóki jest postrzegane jako korzystne dla obu stron. 
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Umowy takie grożą jednak konfliktami w kwestii in-
nych aspektów polityki banku centralnego”6.
 Sekurytyzacja pozwoliła na masowy roz-
wój kredytów wysokiego ryzyka, przeznaczonych 
dla mało wiarygodnych kredytobiorców (subprime) 
i  stworzenie bańki kredytów hipotecznych, która 
przerodziła się w kryzys bankowy i finansowy.

Lewarowanie (dźwignia)

 Na rolę kredytów i  długów w  gospodarce 
liberalnej, oraz stosowanych subiektywistycznych 
i woluntarystycznych metod w zarządzaniu przez fi-
nansjerę i kapitał przemysłowy, pokazuje instrument 
finansowy zwany dźwignią finansową (lewarowa-
niem). Dzięki lewarowaniu swój dochód można mak-
symalizować poprzez uzupełnienie kapitału własne-
go kapitałem pożyczonym.
 Toporowski pisze, że w  obecnych czasach 
szanse biznesowe i płynność firmy zależą od jej dźwi-
gni. Doszło do tego, że firma posiadająca tylko kapitał 
własny w formie majątku produkcyjnego i produkcji 
w  toku, jest uznawana za stosunkowo mało płynną 
w  porównaniu z  taką samą firmą, ale posiadającą 
zadłużenie wielokrotnie przekraczające jej wartość, 
jeśli pojawią się niespodziewane wysokie rachunki 
do zapłacenia. Zadłużona firma może nawet wdawać 
się w spekulacyjny obrót przedsiębiorstwami na ryn-
ku kapitałowym, nie zmniejszając przy tym swojej 
płynności. Dlatego zdaniem Toporowskiego „dźwi-
gnia staje się coraz częściej stosowanym sposobem na 
przekształcenie przedsiębiorstwa średniej wielkości 
w wielką korporację bez zadawania sobie trudu roz-
budowy mocy produkcyjnych czy możliwości han-
dlowych”7.
 Toporowski uważa, że głównym źródłem 
niestabilności i  kryzysu są procesy inflacji i  deflacji 
rynków kredytowych. Przez inflację finansów rozu-
mie on proces wzrostu wartości sektora finansowego 
i bankowości w stosunku do wartości pozostałej części 
gospodarki, gdy ekspansja kredytowa postępuje szyb-
ciej niż wzrost produkcji, albo gdy ceny finansowych 
papierów wartościowych rosną szybciej niż ceny real-
nej produkcji oraz płac. Pojęcia inflacji nie ogranicza 
on do tradycyjnie rozumianej, jako spadku wartości 
pieniądza. W  procesie inflacji finansów przechodzi 
się od płatności przy wymianie przy użyciu gotówki 
(banknotów i monet) do powszechnego posługiwania 

6 Tamże, s. 185.
7 Tamże, s. 77.

się kredytem jako środkiem płatniczym. Kredyt roz-
rasta się wówczas i uczestniczy w przyśpieszonym ob-
rocie na rynkach finansowych oraz winduje ceny ak-
tywów finansowych. Inflacja finansów zaburza realną 
aktywność gospodarki i pogłębia jej destabilizację.
 Między wskaźnikami finansowymi i rzeczy-
wistymi muszą występować jednak określone po-
wiązania, zwłaszcza w  długim okresie czasu, które 
co jakiś czas zmuszają do zmniejszenia rozbieżności 
między nimi. Zdaniem Hussona8 wszystko zależy od 
tego, co gracze giełdowi robią z aktywami finansowy-
mi. Dopóki reinwestują je całkowicie, wszystko zdaje 
się świadczyć o boomie finansowym i gospodarczym, 
luka pomiędzy sferą finansową rośnie bez związku 
ze sferą realną. Ale kiedy wielu graczy giełdowych 
próbuje skorzystać z wirtualnego bogactwa i chce za-
mienić papiery wartościowe na realne towary i usłu-
gi, zaczynają się problemy. Wywindowany kurs akcji 
i obligacji nie może w bezpośredni sposób przełożyć 
się na ceny realnych towarów i usług. Działa wówczas 
prawo wartości i prawo podaży i popytu – musi na-
stąpić dewaloryzacja dochodów finansowych. Jeśli 
jednak dochodzi do takiej dewaloryzacji, odbija się 
to na wycenie majątku, a notowania papierów warto-
ściowych spadają, aby dostosować się do rzeczywiste-
go dochodu, który przynoszą.
 Proceder bezkarnego zamieniania dochodów 
finansowych na realne towary może trwać dopóki 
wzrost kursu papierów wartościowych „rekompenso-
wany” jest przez względny spadek płac pracowników 
najemnych, i dopóki gracze giełdowi nie chcą w ska-
li masowej skorzystać ze swych wirtualnych zysków. 
Rosnącego wyzysku najemnej siły roboczej, jako wa-
runku zamiany dochodów ze spekulacji papierami 
wartościowymi na realne towary, filozofowie wolą 
jednak nie dostrzegać i w ogóle rozmywać i zaciem-
niać kategorię „wyzysku”.
 Inflacja rynków finansowych ułatwiła roz-
wój pasożyta na zdrowym ciele gospodarki. Rynki 
finansowe miały zastąpić kredyt bankowy w finanso-
waniu inwestycji. Stało się jednak inaczej – to przed-
siębiorstwa finansują udziałowców i  postrzegane są 
jako podmioty służące interesom posiadaczy akcji 
i  obligacji, zarządom i  menadżerom. Wymogi na-
tychmiastowej rentowności hamują inwestycje, wy-
wierają stałą presję na obniżenie płac i siły nabywczej. 
Hamowanie inwestycji i  konsumpcji prowadzi do 
strukturalnego bezrobocia i zadłużenia gospodarstw 

8 Michel Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, Instytut 
Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.
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domowych. Rynek kapitałowy ze służebnego wobec 
produkcji realnej, umożliwiającego płynność korpo-
racjom, zaczął wchłaniać płynność. „W latach 90. XX 
w. wiele korporacji amerykańskich używało swoich 
rezerw do kupowania własnych akcji w  celu utrzy-
mania ich kursu. U  schyłku dekady, gdy kursy na 
giełdach przestawały rosnąć, wiele korporacji nawet 
pożyczało pieniądze na zakup własnych akcji”9.
 Aby ukrócić spekulacyjne machinacje, wie-
lu przedstawicieli lewicy popiera zaproponowany 
w  1972 r. podatek Tobina, czyli postulat opodatko-
wania obrotu kapitałowego. Spekulanci bowiem, aby 
osiągnąć jak największe zyski, sprzedają i  odkupują 
waluty wielokrotnie w  ciągu jednego dnia. Jeśli za 
każdą tego typu operację spekulant musiałby zapła-
cić podatek proporcjonalny do zamierzonego zysku, 
działania te miałyby być mniej opłacalne. Spodziewa-
no się, że gdyby wówczas taki podatek wprowadzo-
no, przyniósłby on 100 miliardów dolarów dochodów 
rocznie. Wprowadzenie tego podatku, zdaniem jego 
zwolenników, mogłoby położyć kres napływowi pie-
niędzy z Europy, Japonii i krajów Południa na pokry-
wanie wielomiliardowego deficytu i zbrojeń USA.
 W maju 2012 r. Parlament Europejski uchwa-
lił, że od 2014 podatek Tobina wejdzie w życie na te-
renie Unii Europejskiej. Obliczono, że gdyby przy-
jęły go wszystkie państwa Unii Europejskiej, roczne 
wpływy z  podatku wyniosłyby 55 miliardów euro. 
Jednak gwałtownie sprzeciwia się temu rząd Wielkiej 
Brytanii, uważając, że miałby on sens, gdyby miał po-
wszechny i globalny charakter, a bez tego może do-
prowadzić do ucieczki kapitałów do innych krajów 
i  strat finansowych. Sprzeciwia się temu podatkowi 
również Szwecja, która swego czasu wprowadziła go 
drogą eksperymentu, ale szybko się z niego wycofała.
 Z podatkiem Tobina jest wielki problem, po-
nieważ obroty kapitałowe znacznie przewyższają re-
alne obroty towarowe, a między bankami i giełdami 
krąży głównie kapitał fikcyjny, kapitał spekulacyjny. 
Wielkość tego obrotu, będąca przedmiotem opo-
datkowania, nie ma więc żądnego realnego pokry-
cia w  towarach; ma on natomiast realny wpływ na 
dochody bankierów i  maklerów giełdowych. Takie 
naliczenia podatkowe byłyby znacznie większe niż 
wynosi obecnie pomoc dla krajów rozwijających się. 
Jeśli uwzględni się jeszcze to, że od wielu lat wzrost 
kursu papierów wartościowych był wyższy niż tem-
po wzrostu realnej gospodarki, to podatek Tobina jest 

9 Jan Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje 
krachu finansowego…, jw, s. 103.

podatkiem od pewnej fikcji, ale może przybrać real-
ny kształt i  wymiar. Być może powstrzyma on nie-
co (chociaż pewności nie ma) nieograniczony wzrost 
kursów akcji i obroty kapitału fikcyjnego i  spekula-
cyjnego. Gdyby jednak kraje rozwijające się zechciały 
przyznane im kwoty z podatku Tobina wymienić na 
realne towary, mogłoby to wywołać perturbacje go-
spodarcze w krajach wysokorozwiniętych, gdzie ob-
roty kapitałowe są szczególnie wysokie i zlikwidować 
dotychczasowe raje podatkowe.
 Chęć opodatkowania obrotów kapitałowych, 
które w większości stanowi kapitał fikcyjny i spekula-
cyjny, którego wartość w stosunku do rzeczywistych 
towarów, jest wielokrotnie zawyżona, przypomina 
chęć opodatkowania Pana Boga, który jest nieogra-
niczony w  swym bogactwie, jak kapitał finansowy. 
Jeden i drugi są pewną umowną fikcją. Problemy za-
częłyby się wówczas, gdyby nieograniczone bogactwo 
Boga chciano opodatkować nawet minimalnie, kazać 
tę sumę zapłacić Kościołowi, i  wymienić ją na real-
ne towary. Podatek Tobina zawiera więc wewnętrzną 
sprzeczność pomiędzy fikcyjną wartością podstawy 
opodatkowania – a  realną wartością towarów, na 
które chciano by go wymienić, dlatego nie może być 
wprowadzony bez sprowadzenia obrotów kapitało-
wych do ich realnych potrzeb i wymiarów.

Dług publiczny

 Dług publiczny stał się potężnym czynni-
kiem sprzyjającym rozwojowi innowacji finanso-
wych i  kolejnym problemem, o  którym filozofowie 
wolą milczeć. Tymczasem dług publiczny i innowacje 
finansowe stały się czynnikami strukturalnymi, nie-
zbędnymi dla funkcjonowania liberalnej gospodarki 
kapitalistycznej. Dlatego prawie wszystkie państwa 
przekraczają, przyjęte wcześniej jako nieprzekraczal-
ne, proporcje pomiędzy długiem publicznym i PKB. 
Dla przykładu: poziom długu publicznego Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Francji w 2011 r. wynosił ponad 
82 % PKB. We Włoszech ponad 120 %. W USA ponad 
90 %, a w Japonii prawie 200% PKB. A to oznacza, że 
od takich sum płaci się odsetki dla wierzycieli.
 W Polsce państwowy dług publiczny w 2011 
r. wyniósł ponad 813 mld zł. W ciągu 11 lat dług pu-
bliczny wzrósł z prawie 38 % do ponad 55 % PKB. We-
dług wyliczeń rządowych w roku 2011 koszty obsługi 
długu publicznego miały pochłonąć 38 miliardów 
zł. Jeśli uwzględnimy, że dochody budżetu państwa 
z podatku dochodowego od osób prawnych planowa-
no na prawie 25 mld, a dochody z podatku dochodo-
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wego od osób fizycznych na prawie 39 mld, oznacza 
to, że prawie całe wpływy z  podatku dochodowego 
przechwytywane są przez nieliczną oligarchię.
 Neoliberalni ekonomiści i  politycy próbują 
przekonać opinię publiczną, że za dług publiczny od-
powiedzialni są emeryci, renciści, pracownicy budże-
tówki, studenci, nauczyciele i uczniowie, i ich kosztem 
realizują programy „oszczędnościowe”. Jednocześnie 
lansują tezę, że ulgi podatkowe dla zamożnych warstw 
społeczeństwa przyczyniają się do wzrostu gospodar-
czego, która jest niesłychanie trudna do weryfikacji. 
Państwa, nie ściągając w formie podatków tej części 
bogactwa, która pozwoliłaby na sfinansowanie jego 
niezbędnych wydatków, muszą się zadłużać. Ulgi 
podatkowe dla zamożnych warstw społeczeństwa 
umożliwiają bowiem gromadzenie oszczędności, któ-
re z kolei służą do sfinansowania długu publicznego, 
powodowanego przez ulgi podatkowe – ten sposób 
nieskonsumowane dochody przekształcają się w pro-
centujący kapitał. 
 Dzięki długowi publicznemu zamożna część 
społeczeństwa, modyfikuje stosunki własności i uzy-
skuje dodatkowy sposób żeby się jeszcze bardziej 
wzbogacić się bez pracy i  zwiększyć wyzysk najem-
nej siły roboczej. Państwo nie zaciągałoby długów, 
gdyby nie miało u  kogo pożyczać. To oszczędności 
zamożnych warstw społeczeństwa i  rosnący wyzysk 
pracy generują dług publiczny. Choć zakrawa to na 
paradoks, dług publiczny nie znika wraz ze wzrostem 
gospodarczym.
 Zjawisko długu publicznego nie jest nowym. 
Istniało w  wiekach wcześniejszych i  wielu władców 
uciekało się do fałszowania monet i inflacji, aby jemu 
zapobiec. Przyczyniało się w ten sposób do redystry-
bucji dochodów i pierwotnej akumulacji kapitału, co 
miało daleko idące konsekwencje dla ogółu ludzi pra-
cy. Marks w Kapitale pisał, że zdawali sobie doskonale 
z tego sprawę także ówcześni mężowie stanu, uważali 
bowiem, że był to „najlepszy system, aby uczynić ro-
botnika najemnego uległym, skromnym, pracowitym 
i  … przeciążonym pracą”. Dług publiczny określał 
jako „wyprzedaż państwa”, która „wyciska swe piętno 
na erze kapitalistycznej”.
 Obraz rzeczywistej skali wyzysku społe-
czeństw stanie się nieco pełniejszy, gdy uświadomimy 
sobie, że w podobnej wysokości do długu publicznego 
zadłużone są również gospodarstwa domowe. Neoli-
berałowie nie mają zamiaru rezygnować z kury zno-
szącej złote jaja, jakim jest dług publiczny, a ponadto 
starają się straszyć społeczeństwo długiem publicz-
nym, montując specjalny zegar (jak Leszek Balcero-

wicz), aby poddać społeczeństwa tak silnej presji, że 
będą musiały zaakceptować programy „oszczędno-
ściowe” i pogrzebanie wszelkich śladów po „państwie 
opiekuńczym”.

Kontrola banków i parabanków

 Wiele dyskusji w ostatnich miesiącach wywo-
łało pojawienie się afery z Amber Gold, instytucji ma-
jącej się zajmować spekulacją złotem, określanej mia-
nem parabanku. Podkreśla się, że parabanki różni od 
banków właściwych to, że oferują produkty i usługi 
podobne do usług bankowych, ale że nie podlegają 
one prawu bankowemu i nadzorowi Komisji Nadzo-
ru Finansowego. Podobieństwa są więc określone po-
przez cele i funkcje działalności. Podstawowa zaś róż-
nica między bankami a parabankami sprowadza się 
do tego, że władza publiczna pozbawiona jest kontroli 
nad nimi. Ale różnica ta okazuje się w rzeczywistości 
nieistotna. Kwestią otwartą pozostaje natomiast py-
tanie: czyje kapitały są ulokowane i „prane” w para-
bankach i  komu odpowiada funkcjonowanie takich 
instytucji na rynkach?
 Problem braku kontroli nad parabankami 
jest jednak tylko przysłowiowym czubkiem góry lo-
dowej, jaką stanowi brak dostatecznej kontroli pu-
blicznej nad bankami jako takimi. Sprzyjała temu 
liberalizacja systemu bankowego od lat 80-tych XX 
wiekù , w  wyniku której zniesiono praktycznie róż-
nice pomiędzy bankami komercyjnymi i inwestycyj-
nymi, wprowadzone po wybuchu światowego kryzy-
su 1929-1933. Ponadto, obecnie większość systemów 
bankowych w  naszym regionie kontrolowana jest 
przez zagraniczne banki i instytucje finansowe, które 
obniżają ilość udzielanych pożyczek w krajach Euro-
py Środowo-Wschodniej, aby uzdrowić bilanse księ-
gowe w krajach macierzystych. Z banków na terenach 
Polski wypływają miliardy złotych.  Podobnie jest 
w innych krajach naszego regionu. Dlatego kontrola 
państw narodowych nad systemem bankowym jest 
równie ograniczona, jak nad parabankami.
 Końcowy wniosek, do jakiego dochodzi Jan 
Toporowski, jest ten, że: „W ramach istniejących in-
stytucji ekonomiczno-finansowych nie ma żadnej 
alternatywy dla wymazującego długi krachu. Uchy-
lanie się od niego jedynie przedłuża deflację w gospo-
darce. Prawdziwą alternatywą jest system organizacji 
gospodarki, który unika niestabilności w  przemyśle 
oraz systemie finansowym. Pora znów pomyśleć o so-
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cjalizmie”10.
 Z  kolei Susan George zaproponowała cał-
kowitą przebudowę istniejącej struktury organiza-
cji finansowych i  handlowych, wybieralność szefów 
przedsiębiorstw w  taki sam sposób jak władz miej-
skich czy państwowych, ograniczenie dochodów 
szefów firm finansowych, wprowadzenie międzyna-
rodowego systemu podatkowego, likwidację systemu 
finansowego opartego na długach (CDS), odebranie 
ratingu instytucjom prywatnym i powierzenie go in-
stytucjom państwowym, zakazanie bankom utrzy-
mywania strat w  tajemnicy i  przenoszenia ich poza 
bilans. Po tym, jak banki zostały dokapitalizowane 
z  funduszy publicznych, napisała, że „Pierwszym 
krokiem powinna być nacjonalizacja banków lub ra-
czej ich uspołecznienie, tak, by stały się instytucjami 
publicznymi, kierowanymi przez obywateli, i by sys-
tem kredytowy zyskał rangę dobra wspólnego lub pu-
blicznego, obsługującego potrzeby społeczeństwa […] 
banki, które pochłonęły ogromne pieniądze publicz-
ne, powinny natychmiast przejść pod zarząd publicz-
nej administracji”11.
 Bezpośredni związek ekonomii (a zwłaszcza 
finansów) z  polityką jest często trudny do wykaza-
nia, nie mówiąc już o związku ekonomii z filozofią, 
zwłaszcza, że już na początku pojawia się z  pozoru 
nieprzebyta przeszkoda w postaci tajemnicy handlo-
wej i bankowej. W ostatnich latach udało się kapita-
łowi do tej gry wciągnąć masy pracujące mamiąc je 
ochroną „danych osobowych” i tajemnicą płac i do-
chodów. Ograniczenia te można przełamywać pod-
dając analizie stosunki klasowe i rolę poszczególnych 
klas, ale niechęć do takich analiz rodzimych filozo-
fów jest bardzo wymowna. Większość ekonomistów 
i filozofów nie zdaje sobie sprawy lub nie chce zaak-
ceptować swego rzeczywistego społeczno-polityczne-
go uwikłania. Tzw. inteligencja nie chce zaakcepto-
wać tezy, że stanowi klasę sług wobec głównych klas 
społecznych związanych z określonymi typami wła-
sności środków produkcji i wymiany, nawet jeśli nie 
sprawuje urzędów w administracji państwowej.
 Ekonomiści i filozofowie w niedostatecznym 
stopniu biorą pod uwagę, że zadaniem każdej władzy 
politycznej jest zabezpieczenie interesów klas panu-
jących i że do realizacji tego celu włącza ona wszelkie 
istniejące struktury i  instytucje. Pozycja inteligencji 
w tych strukturach wymusza  jej poglądy i działania 
a także rodzi określone sprzeczności w jej łonie.

10 Tamże, s. 251.
11 Susan George, Czyj kryzys, czyja odpowiedź, jw., s. 277.

Dlaczego urzędnicy, politycy i filozofowie milczą?

 Rozważania profesora Jana Kurowickiego12, 
dotyczące problemu relacji pomiędzy przełożonymi 
i  podwładnymi oraz problemu ich fachowych kom-
petencji, dają istotne wskazówki teoretyczno-meto-
dologiczne do analizy roli akademickiej ekonomii 
politycznej i filozofii w odniesieniu do tych ważnych 
problemów społeczno-ekonomicznych.
 Najciekawszy jest przypadek konia Kaliguli, 
którego ten zamierzał uczynić Pierwszym Konsulem 
Imperium. Na nic zdały się argumenty przeciwni-
ków tej nominacji, że koń jest zwierzęciem i nie ma 
rozumu politycznego czy administracyjnego, że nie 
ma odpowiednich manier, nie umie zachowywać się 
przy stole, że nie ma odpowiedniego stosunku do 
religii, tradycji czy prezencji zewnętrznej. Koń miał 
jednak jedną niepodważalną zaletę, był niezdolny do 
intryganctwa, pozostawał lojalny i wierny, był mądry 
mądrością wszystkich doradców. Nawet w  czasach 
współczesnych wielu urzędników podobnych jest do 
konia, z uwagi na ogrom dziedzin podlegających wła-
dzy administracji państwowej, posiada w niektórych 
podległych sobie dziedzinach kompetencje na mia-
rę rozumu końskiego, chociaż nie je owsa czy siana. 
W związku z tym „Na pytanie bowiem: czy koń może 
zarządzać państwem, odpowiedź winna brzmieć: za-
leży, jakie panują stosunki społeczne, formy i wzorce 
władzy i jakie otacza go zaplecze”.
 Zdaniem Kurowickiego „Pozwala to zakwe-
stionować oświeceniowe złudzenie, jakoby o  efek-
tywności władzy (państwa, partii, kościoła, banku, 
przedsiębiorstwa itp.) decydowały kompetencje, ro-
zum i  wola tych, co ją bezpośrednio z  najwyższego 
szczebla sprawują. Więcej! Nawet najbardziej kom-
petentne i  rozumne działania owych sprawujących 
władzę  są zawsze (bezpośrednio lub pośrednio) de-
terminowane przez konkretne układy sił w  obrębie 
otaczającej społecznej struktury. Określa je ich mo-
bilność oraz układy ścierających się w niej egoistycz-
nych, jednostkowych i klasowych interesów”.
 Wypływają z tego wnioski dla sprawujących 
władzę, podległych im urzędników i służących radą 
uczonych doradców. Przywódca, który nie będzie 
zdawał sobie sprawy z uzależnienia od swego otocze-
nia i zaplecza, nawet jeśli będzie najbardziej kompe-
tentny i wykształcony, zostanie obalony przez swoje 
otoczenie i  przestanie pełnić przywódczą rolę. Pod-
władny zaś i  doradca, który będzie manifestacyjnie 

12 Jan Kurowicki, Paradoks konia Kaliguli, maszynopis.
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okazywał swoją kompetencję i  wyższość intelektu-
alną w  stosunku do przywódcy i  otocznia, zostanie 
usunięty również ze swego stanowiska. Podwładny, 
aby zająć pozycję i utrzymać ją, musi zatem wykazać 
się sprytem i  umieć wykorzystywać nadarzające się 
sprzyjające okoliczności dla realizacji swoich propo-
zycji.
 O  pozycji osób przewodzących i  podwład-
nych decyduje więc nie tylko wiedza, ale również 
wyobraźnia historyczna i  socjologiczna, a  przede 
wszystkim zdolność do reprodukcji stosunków w naj-
bliższym otoczeniu, a w odniesieniu do rozważanych 
tu problemów kryzysu finansowego i długu publicz-
nego – zapewnienie warunków do reprodukcji kapi-
talistycznych stosunków społeczno-ekonomicznych 
i politycznych.
 Nawet, gdyby kandydat do rządu był niekom-
petentny lub nijaki, ale zdolny do służenia celowi za-
sadniczemu, zostanie przez system wyposażony w te 
cechy, których osobiście może nie mieć. Wystarczy, że 
jakaś partia wygra wybory parlamentarne, a natych-
miast pojawiają się ludzie z odpowiednimi „kwalifi-
kacjami”, czy to członkowie tych partii, czy członko-
wie ich rodzin, czy znajomi. Wszystkie boksy w stajni 
zostają zapełnione…
 Idealny podwładny, zdaniem Kurowickiego, 
nie jest, wbrew powszechnym mniemaniom, ten, kto 
posiada doskonałe kwalifikacje do zajmowania da-
nego stanowiska, ale ten, kto „Sprawuje je zgodnie 
z  obowiązującymi normami i  zasadami. Zadawala 
się swym miejscem w danej strukturze. Trwa na nim. 
Nie przesuwa się w hierarchii struktury ani w górę, 
ani na boczny tor, ale też stara się nie spaść w  dół. 
Gdyby bowiem posiadał (i ujawniał) ambicje awansu, 
idealnym podwładnym już by nie był. Stwarzałby za-
grożenie tym, co nim kierują lub dostarczał pretekstu 
do posądzenia, że działa nie z nakazu czystej sumien-
ności, dla »sprawy«, a  na pokaz, by być zauważonym 
i wyniesionym. Wystarczy tedy, aby dbał o to jeno, by 
nie być zdegradowanym albo przesuniętym na bocz-
ny tor. […] Na przykład, gdy zauważy, że »góra« ma 
kwalifikacje na poziomie konia, nie tylko nie wolno 
mu tego rozgłaszać na  prawo i  lewo, powołując się 
właśnie na swe kompetencje. Ale, jeśli tylko może, 
tak musi wpływać na decyzje i działania tej »góry«, by 
były one mimo to właściwe, a nie odpowiednie tylko 
na miarę stajni. Inaczej zagrozi sobie i swojej pozycji. 
Jest więc ogonem, który dla dobra całości struktury, 
czasami musi machać koniem”.
 Idealny podwładny, zdaniem Kurowickiego, 
nie powinien wynosić się ze swoimi kwalifikacjami 

ponad równych sobie stanowiskiem, jak i  niżej sto-
jących. Powinien chcieć żyć i dawać żyć innym, o ile 
ktoś nie kwestionuje jego kompetencji i  nie podwa-
ża jego statusu. Dlatego zawsze będzie po stronie 
silniejszych w  danym układzie, nawet gdyby to po-
ciągało za sobą konieczność podejmowania działań 
czy decyzji niekompetentnych, lub wymagało nie 
dostrzegania ich. Sam zaś występować będzie prze-
ciwko słabszej mniejszości, nawet jeśli po jej stronie 
będą racje merytoryczne i  będzie z  nią nieoficjalnie 
sympatyzował. Ponad te racje i prawdę przedłoży bo-
wiem własną obecność w  strukturze na danym sta-
nowisku. Nie omieszka natychmiast przyłączyć się do 
mniejszości, gdy tej uda się zwyciężyć. Musi przy tym 
zawsze manifestować swoją partnerskość, otwartość, 
życzliwość i  chęć służenia pomocą każdemu. „Kon-
sekwencją tego wszystkiego jednak jest (bo być musi) 
coś paradoksalnego: obecność licznych, niekompe-
tentnych działań lub decyzji idealnego podwładne-
go. I  to mimo jego najdoskonalszych kwalifikacji! 
Co więcej: podjęte zostaną one przez niego z  pełną 
świadomością. Te bowiem niekompetentne działa-
nia czy decyzje mają charakter nie podmiotowy, lecz 
strukturalny. Z jednej oto strony musi ów podwładny 
działać kompetentnie, bo […] tego wymaga jego sta-
tus; z drugiej musi o swych umiejętnościach zapomi-
nać, jeśli chce utrzymać się w strukturze. Sprzeczność 
między jednym i drugim sprawia wszakże, że tylko 
drobna część jego działań będzie na miarę jego moż-
liwości. Reszta zaś to osłanianie końskich kwalifikacji 
szefa, przymykanie oczu na błędy równych sobie lub 
niżej postawionych”.
 Dlaczego dzisiaj filozofowie, deklarując swój 
humanizm, milczą w  tak doniosłych sprawach, jak 
problem długu publicznego czy szkodliwości inno-
wacji finansowych?
 Pierwsza odpowiedź może być taka, że nastą-
piło „wyczerpanie się filozofii” i próbować wprowa-
dzić nowy obszar refleksji nad problemami tradycyj-
nie przypisywanymi filozofii i nazwać to ethosofią13.
 Druga odpowiedź jest mniej przyjemna: być 
może, filozofowie akademiccy działają tak, jak urzęd-
nicy, ze wszystkimi tego konsekwencjami opisanymi 
przez profesora Jana Kurowickiego. Nauczyciele ko-
rzystają z  ochrony prawnej przewidzianej dla funk-
cjonariuszy publicznych – podobnie jak Prezydent, 
posłowie, senatorowie, radni, sędziowie, prokurato-
rzy, pracownicy administracji rządowej i samorządo-

13 Bogusław Jasiński, Cóż po filozofii w czasie marnym?, 
„Dialog Edukacyjny” 2012, nr 2 (17), s. 10-13.
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wej, pracownicy organów kontroli państwowej, funk-
cjonariusze Służby Więziennej, żołnierze, lekarze 
udzielający świadczeń w  ramach pomocy doraźnej 
– chociaż w  Karcie Nauczyciela nie ma formalnego 
stwierdzenia, że „nauczyciele są funkcjonariuszami 
publicznymi”. Polski ustawodawca traktuje więc na-
uczycieli, jak Kaligula swego konia – żąda od nich 

zachowania (i  traktowania ich przez innych) niesto-
sownego do ich rzeczywistego statusu, z czego wydają 
się być zadowoleni.

Edward Karolczuk – dr, nauczyciel historii i  wie-
dzy o społeczeństwie, konsultant RODN i IP „WOM” 
w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii 

oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących 

aktów prawnych. 
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Sądzę, że w czasach współczesnych formy sztuki wyż-
szej, takie jak sztuka filmowa i teatralna, aktorstwo, 
malarstwo, rzeźba, fotografia, aktorstwo, literatura 
piękna, taniec artystyczny; a w muzyce kompozycja 
i  wykonawstwo dzieła muzycznego, traktowane nie 
jako rzemieślnicza produkcja, lecz kreacja, będąca 
konsekwencją procesu tworzenia, borykają się z wal-
ką o  swoje miejsce w  świecie, który jest nastawiony 
w coraz większym stopniu na konsumpcję i materia-
lizację.. W postrzeganiu przeciętnego odbiorcy sztuka 
jawi się więc jako miły „dodatek” dnia codziennego, 
który łatwo przyswoić, bo trąca on delikatnie czułe 
struny potrzeb emocjonalnych: wzruszenia, przeży-
wania i poruszenia. Wszak obcowanie ze sztuką lek-
ką nie wymaga zbyt dużego wysiłku intelektualnego. 
Współczesny przeciętny człowiek czuje się w  jakiś 
sposób związany ze sztuką, ale przywiązuje się do jej 
prostych form, nie rozwijając w  sobie potrzeby się-
gnięcia po formy wyższe (trudniejsze).
 Najpowszechniejszymi gatunkami sztuki 
są oczywiście wytwory kultury popularnej, rozpo-
wszechniane przez media masowe, z  lekkim filmem 
(seriale!) i niewysmakowaną muzyką rozrywkową na 
czele. Owe formy sztuki są nieodzowne człowiekowi, 
gdyż wychodzą naprzeciw potrzebom ludzkim, np. 
chęci zrelaksowania się po dniu pracy czy oderwania 
od problemów codzienności. Sztuka masowa szybko 
wnika w  życie codzienne, stając się jego nieodłącz-
nym elementem i spychającym na plan dalszy sztukę 
wyższą, zdecydowanie mniej zrozumiałą i  bardziej, 
pod względem percepcji, wymagającą.
 Nacisk kultury masowej na przeciętnego 
człowieka jest bardzo duży. Medialni potentaci zdają 
się zacierać ręce, bo zapotrzebowanie ludzi na sztu-
kę, w  jej rozrywkowej, popularnej odmianie, wciąż 
rośnie. W dużych ilościach skupowana jest i wytwa-
rzana własność intelektualna twórców programów 
rozrywkowych mogących zapewnić rozgłośniom 
telewizyjnym dużą oglądalność („Mam Talent”, 
„You can Dance”, „Taniec z Gwiazdami” itp.). Moż-
na mniemać, że rozwijające się technologie medial-
ne będą sprzyjać powstawaniu coraz większej liczby 
podobnych, dochodowych Talent Show, w  których, 
niestety, zbyt często poniża się i obraża kandydatów, 

czyniąc z nich podmioty doświadczalne. Nie inaczej 
dzieje się w przemyśle muzycznym, który - kosztem 
wartościowych wytworów kultury wyższej - promu-
je dochodowe, ale nie zawsze wartościowe projekty 
rozrywkowe. Produktami w  rodzaju „Gangam Sty-
le” karmią się więc wszystkie najważniejsze radiowe 
i telewizyjne rozgłośnie światowe. Podobne zjawisko 
można zaobserwować też w świecie filmowym, któ-
ry - w opozycji do realizowania produkcji ambitnych 
i wartościowych - w przeważającym stopniu zajmuje 
się produkowaniem i  emisją różnej jakości, niekoń-
czących się seriali. W rezultacie, w kontekście wytwa-
rzanych dla społeczeństwa dóbr wyższych, to właśnie 
sztuka masowa serwowana przez media staje się war-
tością kulturowo dominującą.
 Oczywiście sztuka masowa zyskuje swój za-
sięg również jako pochodna procesu globalizacji. 
Rozprzestrzenia się nie tylko za sprawą mediów, lecz 
także Internetu: w  sieci cybernetycznej przestrzeń 
geograficzna i strefy czasowe ulegają całkowitej neu-
tralizacji na rzecz informacyjnej zawartości przekazu 
dostępnego w  danym momencie na całym świecie1. 
Stacje telewizyjne adresują swą ofertę do publiczności 
według klucza horyzontalnego, a  nie wertykalnego, 
więc programy rozgłośni tematycznych skierowane 
są do poszczególnych grup odbiorców: np. VIVA czy 
MTV do osób identyfikujących się ze współczesnymi 
symbolami muzyki popularnej, a Nikodeon – stylem 
życia współczesnych nastolatków, z  kolei CNN do 
średniego pokolenia inteligencji interesującej się po-
lityką. W gigantycznym natłoku mediów sprofilowa-
nych rozrywkowo ambitne rozgłośnie, takie jak: TVP 
KULTURA, Radio Classic, czy PR II budzą zaintere-
sowanie wąskiego grona elity. 
 Na dodatek wydaje się, że owa niedostrzegal-
na machina medialna sprawia, że treści przesyłane 
do społeczeństwa są nie tylko zglobalizowane, ale też 
zmanipulowane (wszak media dostarczają rozryw-
ki określonego typu, mającą kierować uwagę widza/
słuchacza w określonym kierunku). Ponieważ zada-
niem nadrzędnym producentów sztuki masowej jest 

1 W.J. Burszta: Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako 
kulturowa refleksyjność. Wydawnictwo Poznańskie 2004, s.108
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trafić do jak największego grona odbiorców, w zakre-
sie sztuki masowej promowana jest rozrywka łatwo 
przyswajalna i przykuwająca uwagę, zawierająca np. 
wątki sensacyjne lub związane z  rywalizacją, wzbu-
dzająca łatwe do przewidzenia emocje. Sztuka ma-
sowa zatem odciąga widzów/słuchaczy od głębszych 
przeżyć i  przemyśleń, a  wytworzone w  jej obrębie 
zjawiska nie sprzyjają autentyczności twórców, ani 
odrębności wytwarzanej przez nich sztuki. W efekcie 
odbiorcy programów emitowanych w radiu i telewizji 
tracą kontakt z kulturową tradycją, zaspakajając swą 
potrzebę kontaktu ze sztuką poprzez jej najzwyklej-
szą odmianę, ustępującą dziełom wybitnym… 
 Kultura popularna jest bardzo ekspansyw-
na. Zdaje się wypierać wartości wyższe, szczególnie 
z  życia tzw. przeciętnych odbiorców (elita znajduje 
dojście do sztuki wyższej!) Ba, sztuka masowa, poka-
zująca coraz to nowe i  coraz bardziej „nowoczesne” 
wzorce, zdaje się pretendować do roli wyznacznika 
i ikony stylu, i wywołuje w widzach/słuchaczach pra-
gnienie naśladownictwa. Tradycja i tworzący w prze-
szłości wielcy artyści: Rubens, Chopin czy Delacroix; 
i  mistrzowie gatunku tacy jak Szekspir czy Mahler 
nie wydają się przeciętnemu odbiorcy ważni, bo li-
czy się to, co sztuka ma do zaoferowania tu i  teraz; 
a więc związane z nią łatwe doznania i przyjemności. 
Współczesność przynosi więc zmianę stosunku do 
dziedzictwa kulturowego. Sprawia, że np. młodzi od-
biorcy sztuki w coraz mniejszym stopniu angażują się 
w „archaizmy”, a zespół przekonań i wzorów wynie-
sionych z tradycji przodków przekazywany z pokole-
nia na pokolenie w zdecydowanie mniejszym zakresie 
służy im jako wyznacznik poczynań i zainteresowań2. 
 Dlatego należy wyrazić obawę związaną z od-
działywaniem sztuki masowej, która niesie za sobą 
niebezpieczeństwo upadku wartości. „Aby zaspoko-
ić potrzebę nowego rynku wynaleziono nowy towar: 
kulturę-erzatz - kicz, przeznaczoną dla tych, co nie-
wrażliwi na wartość prawdziwej, bardziej wysubli-
mowanej kultury, są jednak spragnieni rozrywki, jaką 
może dać im kultura innego rodzaju. (…) Dzieła sztu-
ki, których dostarcza się publiczności, to zaledwie nie-
autentyczne substytuty dzieł prawdziwych obliczone 
na niewyrobionego odbiorcę”3 – stwierdza Clement 
Greenberg. Niebezpieczeństwo silnego oddziaływa-
nia sztuki masowej, wypierającej swą wyższą odmia-

2 Tamże, s.110
3 C. Greenberg: Awangarda i kicz, [w:] „Kultura masowa”. 
Partisen Review (Fall 1939); wybór, przekład i przedmowa Cz. 
Miłosz, komentarz J. Szacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2002, s.14

nę bierze się też stąd, że sztuka masowa jest bardziej 
przystępna ze względu na schematyzm narracyjny. 
Jej twórcy czy producenci wytwarzają pseudodzieła, 
w  odbiorze których można kierować się łatwym do 
przewidzenia kursem rozumowania. Widzowie/słu-
chacze z chęcią kibicują postaciom seriali, bohaterom 
widowisk rozrywkowych i grupom muzycznym. Nie 
przeszkadza im brak zindywidualizowania tych pro-
duktów pod kątem odbiorców czy to, że te same for-
my sztuki masowej są w danym momencie oglądane/
słuchane przez wielu innych odbiorców. Widzowie/
słuchacze nie są krytyczni: wystarcza im to, że „do-
karmia” się ich wytworami sztuki zaspokajającymi 
ich uniwersalne potrzeby. 
 W życiu społecznym kultura jest wizytówką: 
spełnia funkcję identyfikacyjną, opisuje tożsamość, 
segregację i  mobilizację poszczególnych grup spo-
łeczno-politycznych. Poprzez rzeczywiste, a  nie za-
deklarowane preferencje pomaga określić społeczną 
pozycję: konsumowana sztuka sygnalizuje przecież 
przynależność społeczną. Na priorytety w  zakre-
sie przyswajania sztuki wpływ ma reprezentowany 
status społeczny i  poziom życia intelektualnego, na 
jaki człowiek się decyduje. Każdy człowiek dokonuje 
rozróżnienia sztuki i wybiera: kontakt z jej formami 
popularnymi lub wysokimi. Robotnik częściej niż na-
uczyciel czyta „Super Ekspres” i ogląda „Kiepskich”, 
a  biznesman-intelektualista analizuje „Wprost”, 
a w weekend chadza do filharmonii... 
 Jednym z kryteriów rozróżnienia sztuki ma-
sowej od sztuki wyższej jest sposób jej odbioru. Je-
śli sztuka zmusza do interakcji z  dziełem stanowi 
wyzwanie dla inteligencji i  jej odbiór jest aktywny 
(sztuka wysoka). Skłania wówczas do zauważania 
szczegółów, rozpoznawania wzorów, rozumienia tre-
ści i  formy. Sztuka masowa odbierana jest bardziej 
biernie, nie wymaga uczestnictwa intelektualnego, 
i przyjmowana jest lekko; nie wywołuje, więc aktyw-
ności odbiorczej. Z  punktu widzenia artysty tylko 
prawdziwa sztuka, czyli sztuka wyższa skłania do 
kontemplacji, rozwija smak, zdolności percepcyjne 
i inteligencję.
 Zjawisk sztuki jest jednak obecnie tak dużo, 
że coraz trudniej dokonać ich klasyfikacji i rozróżnie-
nia. Jak spośród nich autorytatywnie wyróżnić sztukę 
wysoką i niską; ludową i masową? Popkulturę i sztukę 
awangardową, modernistyczną i  akademicką? Jakie 
kryterium rozpoznawalności zastosować? Czy sztukę 
wysoką można rozpoznać wyłącznie przez pryzmat 
tworzącego artysty, wiedząc, że jej nieodłączną cechą 
jest autonomiczność, niezależność od wpływów i na-
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cisków społecznych? Czy też może należy wyodręb-
nić ją ze sztuki masowej, kierując się osobistą empatią 
do artysty i jego dzieła? Albo doznaniem, że artysta, 
tworząc swe dzieło, czerpał z inspiracji, które potem 
w nim zawarł? Lub też przekonaniem, że prawdziwa 
sztuka ma w sobie moc buntowniczą, pozwalającą jej 
istnieć i  rozwijać się niezależnie od oczekiwań spo-
łecznych i wartości rynkowych?
 Wyodrębnienie sztuki prawdziwej jest też 
tym trudniejsze, im zjawiska sztuki są coraz bardziej 
niejednoznaczne. Sztuka tworzona współcześnie mie-
ści w sobie wiele form niepodlegających klasyfikacji. 
Popularne seriale bywają złożone pod względem for-
my przekazu („Twin Peaks”) i warstwy semantycznej  
(„Dr. House”, „Rodzina Soprano”), podczas gdy nie-
które formy sztuki właściwej wydają się proste (obra-
zy Modriana, Picassa, muzyka Kilara czy Preisnara). 
Nie tylko sztuka wysoka, ale i  popularna oddziału-
je na emocje; a wysoka, tak jak popularna może być 
dziełem zbiorowym nastawionym na sukces finanso-
wy w stopniu nie mniejszym niż produkcje komercyj-
ne (premiery operowe, teatralne, koncerty gwiazd)4.
 Z perspektywy artysty sytuacja w sztuce jest 
obecnie szczególnie trudna. W 1993 r. George Steiner 
napisał: „Masowy rynek kultury »rozcieńcza i  znie-
prawia« produkty klasycznego wykształcenia, obraca 
w gruzy tradycje, które z wolna obumierają i znajdują 
co najwyżej swe miejsce w muzealnych niszach5. Sta-
tus antropologiczny sztuki determinuje powstawanie 
kolejnych pokoleń epigonów przebrzmiałych wcze-
śniej „heroldów i mistrzów”, a ich następcy wciąż to-
czą wewnętrzne i zewnętrzne spory o to, czym właści-
wie tworzona przez nich sztuka być powinna. 
 W  kontekście globalizacji tworzący współ-
cześnie artyści mogą czuć się zagrożeni. Artystyczna 
tożsamość artysty „obawia się”, że zaniknie w tłumie 
szumu medialnego i mnogości istniejących obok sie-
bie gatunków sztuki i  współzawodnictwa z  innymi 
artystami. Artyści, którzy chcą zachować swą od-
rębność, przerysowują sztukę, tworząc własny profil 
twórczości i  swoisty sposób oddziaływania na pu-
bliczność lub też próbują nadać swej sztuce kształt 
bezwzględnie wyjątkowy. Kreują więc formę sztuki 
kompletnie oderwaną od powszechnych oczekiwań 
społecznych, a nawet reprezentują treści awangardo-
we, nie uznając, że konsekwencją procesu tworzenia 
miałoby być zdobycie atencji odbiorców. Albo też 

4 Por. N. Caroll: Filozofia sztuki masowej. Słowo/obraz/
terytoria 2012, s.180-182
5 G. Steiner: Na Zamku Sinobrodego, przeł. O. Kubińska, 
Gdańsk, 1993, 2.124

znajdują pośrednie formy wyrazu, stanowiące kom-
promis między istotą procesu tworzenia a sztuką ma-
sową!
 Alternatywami twórczymi współczesnych 
artystów są więc przeróżne, autonomiczne drogi: 
tradycjonalizmu, który uwzględnia priorytet dotych-
czasowych norm i  stylów; akademizmu, który sięga 
po normy sprawdzone i zaakceptowane, eklektyzmu 
mieszającego gatunki i  style, stylistyki nawiązującej 
do kultury ludowej lub religijnej, niekonwencjonal-
nego modernizmu lub oderwanej od wszelkich wzor-
ców awangardy. 
 Sztuka masowa jest towarem, mającym trafić 
do jak największego grona odbiorców w celu masowej 
konsumpcji. Jest też łakomym kąskiem dla reklamo-
dawców. I  na tym zarabia pieniądze. Jej dostępność 
nie daje się pogodzić z  unikatową ekspresją, która 
jest powinnością sztuki wysokiej, przez to elitarnej. 
Wytwory sztuki masowej budzą powszechne po-
żądanie ze względu niewymagający poziom smaku 
i zmysłu estetycznego, przez co osłabiają wrażliwość 
i potencjalną otwartość na formy sztuki wyższej, ale 
ze względu na ogromną aprobatę społeczną są wciąż 
upowszechniane. Dla swoich twórców, statystycznie, 
bardziej niż dzieła sztuki wysokiej, są też bardziej do-
chodowe6. 
 Łatwa w konsumpcji sztuka lekka wydaje się 
nieodłączną składową życia, i  tak, jak masowa pro-
dukcja samochodów jest formą masowego wytwarza-
nia dóbr i ich dystrybucji. Ot i dylemat, i dla artystów, 
i dla odbiorców sztuki wyższej. Percepcja sztuki wyż-
szej wymaga aktywności intelektualnej i emocjonal-
nej. Doświadczając zjawiska sztuki odbiorca musi 
odczytać wewnętrzny kod i formułę dzieła stworzoną 
wcześniej przez artystę, starając się zrozumieć i prze-
żyć jego fabułę czy przebieg. Sztuka wyższa urucha-
mia pokłady wewnętrznej wrażliwości i  wyobraźni. 
Mimo tego, twórcom przystępnej sztuki masowej 
przysługuje prawo do twórczości.
 W  świecie przenikania się różnych typów 
sztuk jej odbiorcy stykają się oczywiście nie tylko ze 
skrajnymi jej odmianami (masową i wysoką), ale też 
„mieszankami”, oscylującymi na granicy światów: 
popularnego i  artystycznego. W  historii sztuki wy-
raźnie zapisali się artyści-indywidualiści, twórcy, któ-
rzy działali jednak na skalę masową. W Ameryce np., 
swą bardzo osobistą wizję zaszczepiali światu Charlie 
Chaplin, Fanny Brice, Al Jolson, Georg Herriman, czy 

6 MacDonald: Teoria kultury Masowej, [w:] „Kultura Masowa” 
(przeł. Cz. Miłosz, kom. J. Szacki), Kraków 2002, s.14-16
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Ring Lardner7 ; w Polsce np. Jeremi Przybora i Jerzy 
Wasowski, mistrzowie cyklu telewizyjnego „Kabaret 
Starszych Panów”. Swe prace, będące przykładami li-
teratury wysokiej, rozpowszechniali też masowo np.: 
Paul Klee, Virginia Wolf, Rebeca West, Ernest He-
mingway, czy James Joyce... 
 Według amerykańskich filozofów sztuki, 
MacDonalda i  Greenberga istotą sztuki masowej 
jest to, że twórcy tworzą produkty bezosobowe, wy-
twarzane w  celu masowej konsumpcji. Prawdziwą 
sztukę (sztukę właściwą) będącą pochodną ekspresji 
twórczej może tworzyć jedynie artysta owładnięty 
osobistą wizją8. Mimo tego przekonującego rozróż-
nienia, we współczesności występują także zjawiska 
sztuki w  nierównych proporcjach zmiksowanej, łą-
czącej sztukę masową i  wyższą. Kwestią osobistych 
wyborów artysty jest to, czy pozostać wiernym wzo-
rom tradycji czy nurtom nowoczesności; czy two-
rzyć zgodnie z trendami klasycznymi czy na granicy 
dwóch światów: popularnego i  artystycznego. Rolą 
odbiorców jest doświadczyć różnych zjawisk sztuki, 
również zmiksowanych: muzyki filmowej Krzesimira 
Dębskiego, Andrzeja Kurylewicza, czy J. P. Kaczmar-
ka, sacro polo oratoriów Piotra Rubika, czy kabare-
towych spektakli widowiskowo-muzycznych Grupy 
MoCarta. Wszak w  sferze „przemieszanej” sztuki 
współczesnej znaleźć można ciekawe mariaże inkor-

7 Określano ich mianem middlebrow.
8 Tamże, s.26

poracji sztuki masowej z awangardą, klasyki o inkli-
nacjach sztuki wysokiej z  rozrywką jej pozbawioną. 
Obok koncertów filharmonicznych warto więc po-
uczestniczyć w spektaklach wyzwalającymi aurę sen-
sacji i szoku intelektualnego, takich jak koncerty Fil-
harmonii Dowcipu Waldemara Malickiego.
 Ostojami tradycyjnej kultury wyższej wciąż 
pozostają muzea, teatry i  sale koncertowe; które 
przeciętny człowiek, z  różnych powodów, niestety, 
zbyt często omija. Jego kontakt ze sztuką wyższą jest 
wywołany najczęściej potrzebą poprawy wizerunku 
i uczestniczenia w premierowym przedstawieniu czy 
spektaklu ze znaną obsadą. 
 Współczesność rodzi wiele pytań. Artysta nie 
ma pewności, czy tworząc sztukę wysoką ma prawo 
oczekiwać z  niej zysku. Nie wie, czy powinien do-
stosować się do oczekiwań rynkowych. Odpowiedź 
jednak wydaje się prosta: artysta musi być, nie tylko 
w  swej sztuce, ale i  postawie autonomiczny. Nato-
miast kwestią jego osobistego wyboru jest konwencja, 
w jakiej tworzy. Na pewno jednak jego powinnością 
społeczną jako artysty jest zainteresowanie swą sztu-
ką publiczności. 

Ewa Skardowska – koncertująca pianistka, doktor 
Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Zaj-
muje się także publicystyką muzyczną.
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Kiedy czyta się teksty Witolda Gombrowicza, zarów-
no dramaturgiczne jak i  prozatorskie, a  także jego 
wywody w  dzienniku, trudno się oprzeć wrażeniu, 
że mamy do czynienia z  opisem zawsze podobnej, 
może nawet tej samej, absolutnie fundamentalnej dla 
tego pisarza, sytuacji egzystencjalnej: jest to badanie 
środkami artystycznymi relacji „Ja i inni” (wraz z jej 
mutacją: „Ja i  świat zewnętrzny”). Gdyby jednak na 
tym tylko twierdzeniu poprzestać, to, niestety, nie-
zbyt wiele się powie o  samym charakterze twórczo-
ści autora „Ferdydurke”. Ta fundamentalna sytuacja 
egzystencjalna otwiera rozumienie pojęcia formy 
oraz kwestie autentyczności i nieautentyczności. I to 
dopiero stanowi właściwy obszar ekspresji literackiej 
Gombrowicza. A  jest to obszar niezwykły: tak pod 
względem artystycznym, jak i czysto intelektualnym. 
 Pojęcie formy zawsze obarczone było w este-
tyce pewną nieostrością znaczeń, a mimo to używa-
ne było często i chętnie. I nie można się temu dziwić, 
albowiem należy ono do podstawowego słownika 
refleksji o  sztuce. Nawet więcej – wyznacza wręcz 
linie podziałów w estetyce: na stanowiska, powiedz-
my, bardziej ”formistyczne” (dzieło sztuki to przede 
wszystkim forma, a artystą jest ten, kto ma świado-
mość formy) oraz na stanowiska powyższemu prze-
ciwne (dzieło jest swobodną ekspresją osobowości 
twórcy i  dlatego można je tłumaczyć np. w  katego-
riach psychologicznych, artystą zaś się jest, a nie tylko 
bywa, albowiem jest to jednostka obdarzona darem 
szczególnego talentu, wyjątkowa, niezwykła). 
 Autor „Ferdydurke” nigdy w sposób precyzyj-
ny nie określił, jak samo pojęcie formy rozumie. Ma-
nifestacyjnie, ironicznie, a  niekiedy z  właściwą sobie 
dezynwolturą demonstrował wręcz bezsens takiego 
metodologicznie ścisłego określania pojęć, którymi się 
posługiwał. Wszak był artystą! Nie oznacza to jednak, 
że w  sposób całkowicie dowolny posługiwał się tym 
pojęciem. Jego znaczenie – naprawdę wbrew pozorom  
jasno określone – wynikało z pewnej wewnętrznej lo-
giki wywodu, z kontekstu problemów, które poruszał, 
wreszcie z  żelaznej konsekwencji całego charakteru 
samej twórczości Gombrowicza. Krótko mówiąc, gdy 
pisze się o  formie w  literackich dokonaniach autora 
„Pornografii”, trzeba niejako tropić jej znaczenie w im-

manentnych strukturach sensu wszystkich tekstów: od 
felietonów zaczynając, poprzez powieści, a na drama-
tach i „Dzienniku” kończąc.
 Bardzo często Gombrowicz zamiast mówić 
o  samej formie, mówi o  różnych grach: z  czytelni-
kiem i krytykiem przy pomocy pisania, z samym sobą 
przywdziewającym rozmaite maski , czy też w ogóle 
z innymi, bo tylko tak można się zrozumieć. Wszyst-
ko to razem wzięte daleko wykracza poza samą 
twórczość artystyczną i  wyznacza w  gruncie rzeczy 
pewien szczególny światopogląd, oparty – wbrew po-
zorom – na dokładnym przemyśleniu kwestii w stric-
te filozoficznych. W rozmowie z Dominique de Roux 
mówi otwarcie: „moje pisanie jest grą, jest pozbawio-
ne intencji, planu, zamierzenia. Dlatego nie tak ła-
two wyłuskać z  niego schemat ideowy. To schemat, 
powtarzam, ex post”. (Paryż 1969, Instytut Literacki,  
s. 145) Czy czasami nie mamy tu do czynienia z pew-
na sprzecznością? Oto kiedy Gombrowicz mówi 
o grze, to jednocześnie mówi o „schemacie ex post”, 
co znaczyłoby, że gra stwarza formę, ale jej nie zakła-
da. Czy rzeczywiście? Gra toczy się z kimś, o coś, przy 
pomocy czegoś – jednym słowem gra urzeczywistnia 
się w określonym obszarze i w określonej, rzekłbym, 
przedmiotowości. A to z kolei znaczy, że gra się przy 
pomocy pewnej formy jednocześnie stwarzając nową 
formę. Cały ten schemat przypomina podobne sche-
maty w teorii komunikacji – oczywiście tu, u Gom-
browicza, wyrażony jest w  języku artystycznym, co 
wcale nie znaczy, że pozbawiony jest głębi filozoficznej. 
Forma, którą się gra i która jednocześnie jest efektem  
gry, bywa nie tylko pewnym kształtem artystycznym, 
ale również po prostu maską. Przy jej pomocy doko-
nuje się wszelka komunikacja społeczna i rozumienie. 
Jest ona trampoliną znaczeń i pasem transmisyjnym 
we wzajemnym porozumiewaniu się. Bez niej nic nie 
jest możliwe i wydaje się wręcz, że cały świat o  tyle 
istnieje, o  ile w  formie jakiejkolwiek jest wyrażalny. 
Wątki te w szczególny sposób  eksploatowane są przez 
Gombrowicza w  jego „Dzienniku” – czyli w  tekście, 
w którym można swobodnie i bez literackiej aseku-
racji, wprost formułować swoje poglądy, co wcale nie 
znaczy, że bez dozy pewnej autokreacji. To właśnie tu 
autor toczy walkę z czytelnikiem – walkę o  samego 
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siebie. Bo bycie autorem jest także maską, oby tylko 
świadomie nakładaną. Ta walka o  siebie, gra wła-
snym wizerunkiem, w gruncie rzeczy była prowadzo-
na przez Gombrowicza od początku jego kariery pi-
sarskiej, nawet wtedy kiedy zaczynał jako niepokorny 
felietonista podpisujący manifestacyjnie swoje teksty 
jako Poniżalski. Albowiem – jak sam zauważył – ist-
nieje coś takiego jak „kompleks aktorstwa u pisarza”. 
Tak oto kwestia formy prowadzi nas do zagadnień nie 
tylko wewnątrz sfery estetycznej, ale także do świata 
komunikacji społecznej. Ale i  tu, i  tam dotyka pro-
blematyki autentyczności. A to już w gruncie rzeczy 
zagadnienie  filozoficzne. W  „Dzienniku” czytamy: 
„Przecież mój człowiek jest stwarzany od zewnątrz, 
czyli z istoty swej jest nieautentyczny – będący zawsze 
niesobą, gdyż określa go forma, która rodzi się mię-
dzy ludźmi. Jego „ja jest tu zatem wyznaczone w owej  
międzyludzkości .Wieczysty aktor, ale aktor natural-
ny, ponieważ sztuczność jest mu wrodzona, ona sta-
nowi cechę jego człowieczeństwa – być człowiekiem 
to znaczy udawać człowieka – być człowiekiem to  
zachowywać się  jak człowiek nie będąc nim w samej 
głębi – być człowiekiem to recytować człowieczeń-
stwo” (tom II, s. 10). Pisarstwo zatem to stwarzanie 
samoświadomej formy – nie bez powodu mówię tu 
o jakimś rodzaju samoświadomości, albowiem Gom-
browicz operuje raz po raz swoistym metatekstem: 
wtedy kiedy pisze literaturę i  zarazem ją komentuje 
i wtedy, kiedy pisze cokolwiek w „Dzienniku”, opatru-
jąc to komentarzem (chciałoby się powiedzieć – „for-
malnym”). A może zatem Gombrowiczowska forma 
to taki właśnie swoisty metatekst – tylko do czego? 
Otóż do czegoś, czego w  gruncie rzeczy nie ma, bo 
jest niewyrażalne samo przez się. Czyli tak rozumia-
na forma byłaby pewnym signifie bez signifiant, albo 
znakiem bez desygnatu, metatekstem bez „rzeczywi-
stego” tekstu. Świat cały jest zbiorem form i tylko tak 
jest możliwy. W tym sensie rozumiem uparte powta-
rzanie przez Gombrowicza deklaracji, że jest realistą, 
aczkolwiek jest to bardzo dalekie od znanych - choćby 
z  literatury dziewiętnastowiecznej - znaczeń pojęcia 
realizm,. Takie są konteksty artystowskiego mitologi-
zowania własnej osoby jako pisarza.
 W  tym miejscu dotykamy kolejnego para-
doksu w  myśli Gombrowicza. Jeśli mówi tak dużo 
o formie, to wydawać by się mogło, iż blisko mu do 
wszelkich ergocentrycznych koncepcji dzieła literac-
kiego. Tymczasem nic bardziej błędnego… Gombro-
wicz ostentacyjnie wręcz kpi z takich prób tłumacze-
nia istoty literatury. Dzieło dla niego to jakby ogniwo 
komunikacji międzyludzkiej (proszę porównać skąd-

inąd znane enuncjacje Gombrowicza dotyczące tzw. 
„krytyki estetycznej” i „krytyki życiowej”!). Tak oto 
literacka komunikacja odczytywana z  tekstów tego 
autora przybiera wieloczłonowy zapis: pisarz – dzieło 
– czytelnik – krytyk. W „Dzienniku” czytamy: „Jeśli 
słowo nowoczesnej krytyki ma odzyskać jędrność, 
towarzyskość, skuteczność w obrębie świata ludzkie-
go, musimy dojrzeć poza dziełem człowieka, twórcę, 
przynajmniej jako tak zwany punkt odniesienia. Nie 
– na Boga! – żeby pytać, co chciał  powiedzieć? (to by 
znowu sprowadziło krytykę do badania intelektual-
nych, czyli abstrakcyjnych, zamierzeń autora i zresztą 
takie pytanie jest niedorzeczne na terenie sztuki). Ale 
aby książka wyrastała nam z  jakiejś – czyjejś – rze-
czywistości, z  czyjegoś przeżycia. Nawiązując w  ten 
sposób kontakt z osobistością autora, czyż krytyk nie 
powinien wprowadzić na scenę także własnej swojej 
osoby? Analizy, owszem, syntezy, tak, rozbiory i pa-
ralele, no, trudno, ale niechże to będzie organiczne, 
krwiste, dyszące nim, krytykiem, będące nim, jego 
głosem mówione. Krytycy! Tak piszcie, żeby było 
wiadomo po przeczytaniu, czy pisał blondyn czy bru-
net!” (tom II, s. 152). Ale znowu tutaj mamy do czy-
nienia – o czym już wyżej pisałem – ze swobodnym 
przekraczaniem przez Gombrowicza sfery tekstu 
i metatekstu: oto mówi się o autorze jako o żywym 
człowieku, ale już za chwilę czytelnikowi objawia się 
jakby metaautor – ten, który i przedstawia się, i  za-
razem kreuje w  przestrzeni samego dzieła. I  znowu 
mamy kolejną transformację pojęcia formy: otóż 
w  tym momencie jest ona pojmowana jako rola do 
odegrania. Gombrowicz raz jeszcze powtarza: skoro 
jesteśmy już w tym świecie, to porzućmy wszelką na-
dzieję, albowiem skazani jesteśmy na przestrzeń wy-
pełnioną sztucznością i nieautentycznością. A kim tu 
jest człowiek? Jest wiązką ról, które ma do odegrania. 
Z tej perspektywy trzeba przewartościować wszystkie 
„święte słowa”, w cieniu których sami się kształtowa-
liśmy – te wszystkie delikatne bibułki łopoczące na 
wietrze: dobro, prawda, piękno itd. Ot, taka „prawda”, 
przez filozofów wielokrotnie opiewana. Gombrowicz 
pisze: „Prawda nie jest sprawą argumentów tylko – 
jest sprawą atrakcji, czyli przyciągania” („Dziennik” 
z t. I, s. 97-98). Jakże tu blisko owej skandalicznej wi-
zji filozofów: prawdy jako bytu „konstruowanego”. 
No tak, ale Gombrowicz był pierwszy. Był skandalistą 
zatem? Mógł być, bo był artystą. I  kim jeszcze był? 
Każdym.
 Sama sztuka – w tym powszechnym wymia-
rze – zostaje pozbawiona nimbu czegoś wyjątkowego. 
Przecież jest autoprezentacją mojej roli – zdaje się 
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mówić Gombrowicz: „Trzeba grać w  otwarte karty. 
Pisanie nie jest niczym innym tylko walką, jaką toczy 
artysta z ludźmi o własną wybitność” („Dziennik” t. 
I, s. 50). Jeśli rzeczywiście tak jest, to w takim razie 
mamy do czynienia z dziwnie fałszywą nieskończo-
nością: mówienie (bądź pisanie) o formie samo staje 
się formą, a ta z kolei może służyć jako podstawa two-
rzenia następnej, itd. Czy ta figura myślowa, dla fi-
lozofa wykształconego na tekstach Husserla, czasami 
czegoś nie przypomina? Toż to droga nieustannego 
wątpienia, na którą wkroczył rozum po owym słyn-
nym epoche. To zaś jest dziedzictwem pierwszego 
skandalu w filozofii nowożytnej, tj. wątpienia Karte-
zjusza, do którego wszak sam Gombrowicz cały czas 
wracał. 
 Jak widzimy, pojęcie formy Gombrowicza 
jest po pierwsze, w obszarze samej sztuki dość non-
szalancko pojmowane, po drugie uwikłane w rozma-
ite konteksty znaczeniowe, po trzecie wreszcie dalekie 
od poprawności wobec tradycji estetycznej. Zaczyna 
wykraczać poza domenę sztuki i  pełni istotną rolę 
przy opisie świata. Jak? Ano tak, że zostaje z  jednej 
strony niejako włączone w  „komunikacyjną” wizję 
rzeczywistości, z  drugiej zaś – nie zawahajmy się 
użyć tego słowa – staje się podstawą pewnej ontologii 
świata według Gombrowicza. Co do pierwszej tezy, to 
trzeba by w tym miejscu przypomnieć całą tradycję 
tzw. dialogicznej filozofii, opartej, na przewrotnym 
kartezjanizmie: rozmawiam, więc jestem. Byłoby rze-
czą nad wyraz interesującą pokazać w takim świetle 
twórczość Gombrowicza. Ale jest to zadanie do pod-
jęcia w innym miejscu. Co do drugiej zaś, to w tym 
miejscu poproszę czytelnika o cierpliwość: oby dotarł 
do następnej części niniejszego tekstu.
 Nie mogą zatem dziwić nas takie oto stwier-
dzenia Gombrowicza na temat formy: „Ja sam nie 
potrzebuję formy, ona mi jest potrzebna po to tylko, 
aby ten drugi mógł mnie zobaczyć, odczuć, doznać” 
(Dziennik, tom II, s. 10). No dobrze, ale gdybyśmy 
chcieli w  tej chwili  częściowo choćby podsumować 
stan naszych peregrynacji wokół pojęcia formy we-
dług Gombrowicza, to tak naprawdę obraz całej tej 
problematyki nadal jest niepełny. Albowiem całko-
wicie został  pominięty jeden jej istotny aspekt. O ile 
bowiem do tej pory rozważaliśmy pojęcie formy 
w relacji: autor – dzieło – czytelnik – krytyk, o  tyle 
jakby zapomniany został jej wymiar inny, a miano-
wicie: człowiek – świat obiektywny. Tu dopiero w tej 
wersji - niejako laboratoryjnej, widzimy filozoficzną 
samoświadomość Gombrowicza, która każe myśleć 
o świecie w kategoriach form apriorycznych. To one 

– rzekłbym – w wersji czysto filozoficznej, kreują  po-
jęcie formy. Spróbujmy w  tej chwili spojrzeć szerzej 
na oba skrzydła rozumienia tej kategorii, która sta-
ła się przedmiotem niniejszego tekstu. W  obu tych 
wersjach świat dookolny jawi się jako rzeczywistość 
zorganizowana horyzontalnie – wszelkiej transcen-
dencji wyłupiono oczy, jakiemukolwiek wertykalne-
mu porządkowi świata przetrącono kręgosłup, a cała 
literatura wprzęgnięta została w logikę porządkowa-
nia świata właśnie horyzontalnego. Szczególnym in-
strumentem w tym względzie okazała się być właśnie 
forma. Gombrowicz rozumie tę fundamentalną i nie-
odwołalną sytuację egzystencjalną, godzi się na nią, 
bo rzekomo nie ma innego wyjścia. 
 A więc raz jeszcze pokażmy choćby skrótowo 
cały kontekst znaczeniowy kategorii formy u  Gom-
browicza. Mamy zatem takie oto uwikłanie pojęciowe, 
wyrażone w następujących dychotomiach: zewnętrz-
ne – wewnętrzne, obiektywne – subiektywne, auten-
tyczne – nieautentyczne (choć i zarazem autentyczne, 
realistyczne, albowiem inne być nie może). I do tego 
jeszcze  komunikacja pomiędzy ludźmi z jednej stro-
ny oraz komunikacja pomiędzy światem a poznającą 
go świadomością z drugiej strony. W obu wypadkach 
mamy do czynienia ze swoistą kreacją obu partnerów 
tego dialogu – zawsze istnienie jednego warunkuje 
drugiego. Bo inaczej być nie może. Oto Gombrowicz.
 Zobaczmy teraz  co się dzieje z  samym po-
jęciem dzieła literackiego. Albo precyzyjniej ze starą, 
bo opisaną wielokrotnie w teorii literatury, relacją po-
między światem przedstawionym dzieła a samą rze-
czywistością. Oto okazuje się, że ów tradycyjny model 
„odbijania” świata przez literaturę, zakładający ist-
nienie relacji pomiędzy światem wykreowanym przez 
twórcę a  samą rzeczywistością, zaczyna cokolwiek 
zgrzytać. Po pierwsze, nie ma już relacji dwuczłono-
wej: sztuka – rzeczywistość, albowiem trzeba tu za-
łożyć ogniwo zapośredniczające ją, tj. świadomość 
(społeczną lub indywidualną). Po drugie  przywołana 
tu relacja: rzeczywistość – świadomość – dzieło, choć 
zakłada przepływ od pierwszego członu do trzecie-
go, to jednak wyklucza – ex definitione – jakąkolwiek 
relację pomiędzy samym dziełem a  rzeczywistością 
jako z  gruntu niemożliwą! Co to oznacza? Otóż to, 
że nie może w takiej wizji sztuki być mowy o jakiej-
kolwiek mimesis, albowiem jest to utopia. Nie ma tu 
żadnego „odbijania” świata – przeciwnie: wyłącznie 
kreacja – świadomość stwarza obraz świata wyrażony 
w dziele i co najwyżej sama występuje jako filtr  po-
między dziełem a  rzeczywistością, natomiast – i  to 
jest w  tym kontekście najważniejsze – nie ma i  nie 
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może być żadnej relacji bezpośrednio pomiędzy sztu-
ką a rzeczywistością. I tu dopiero widzimy „głębokie” 
znaczenie gry i  formy w  wywodach Gombrowicza. 
Oczywiście powyższy wywód nie oznacza, że literac-
kie światy nijak się mają do rzeczywistości obiektyw-
nej, lecz uzmysławia nam tylko, że relacja pomiędzy 
nimi jest zapośredniczona przez formę (świadomość 
indywidualną lub społeczną, która z kolei przejawia 
się poprzez swoje manifestacje światopoglądowe). 
Nie dziwmy się zatem, że sam tekst literacki jest po-
lem gry w literaturę a ujawnia się to – u Gombrowi-
cza – poprzez parodię, ironię czy pastisz. Czytamy 
więc w „Dzienniku”: „ […] artysta to forma w ruchu. 
W  przeciwieństwie do filozofa, moralisty, myślicie-
la, teologa, artysta jest grą nieustanną, nie jest tak, 
że artysta ujmuje świat z  jednego punktu widzenia 
– w nim samym dokonują się nieustanne przesunię-
cia i  jedynie tylko własny ruch może przeciwstawić 
ruchowi świata” (tom III, s. 64). Multiplikacja form 
w  świecie form jest przy tym działaniem – według 
Gombrowicza – na wskroś  realistycznym. Bo innym 
być nie może. Na własny rachunek prawdziwy artysta 
nieustannie toczy swoja prywatną wojnę, polegającą 
na „przedzieraniu się od Nierzeczywistości do Rze-
czywistości”, czyli na odsłanianiu względnego, nie-
absolutnego charakteru form. Tak właśnie Gombro-
wicz zwierza się w rozmowie z Dominique de Roux: 
„ […] w samej naturze mojego wysiłku artystycznego 
tkwiła jakaś sprzeczność, moje utwory podważając 
formę były przecież stwarzaniem formy” („Rozmowy 
z Gombrowiczem”, s. 61). Ten moment rekonstrukcji 
poglądów Gombrowicza wprost odnosi się do katego-
rii natury reprodukowanej.
 Forma – tak jak rekonstruujemy jej znacze-
nie w wywodach Gombrowicza – powinna być tak-
że ujęta w  tradycyjnej, filozoficznej relacji: podmiot 
– przedmiot. Tu bowiem odsłania się jej epistemolo-
giczny sens. Okazuje się bowiem być swoistym filtrem, 
poprzez który postrzegamy rzeczywistość. Oczywi-
ście, ta figura myślowa, tak często opisywana przez 
filozofów, pod piórem Gombrowicza zyskuje niejako 
na świeżości, albowiem wyrażona jest w  języku ar-
tystycznym – żyje, nie jest zakleszczona w martwych 
pojęciach i kategoriach. I wtedy okazuje się, że dotyka 
rzeczywiście czegoś realnego. W tym sensie Gombro-
wicz jest bardziej przekonujący niż filozofowie.
 Ciekawie ta konfrontacja myśli Gombrowi-
cza z  filozofią przebiega na przykładzie porównań 
z egzystencjalizmem. Kiedy czyta się teksty w „Dzien-
niku” bez należytej uwagi, ot tak, jak zazwyczaj czy-
tuje się dzienniki, wtedy od razu niejako nasuwają się  

skojarzenia z  egzystencjalizmem. Tymczasem sam 
Gombrowicz zgłasza wobec takich porównań jedno-
znaczny sprzeciw. Otóż „teoretyczności” tej filozofii 
ostro i ironicznie przeciwstawia jakąś, choćby nawet 
banalną, prawdę samego życia. Pisze: „Opieram się 
temu egzystencjalizmowi filozofów, ponieważ świat, 
który z niego powstaje, jest sprzeczny z moim życiem, 
nie nadaje się do mojego życia. Dla mnie egzystencja-
liści są ludźmi sfałszowanymi – oto wyczucie moc-
niejsze od mego rozumu. Zauważcie, iż nie podaję 
w wątpliwość dróg myślowych oraz intuicyjnych, na 
których oni doszli do tej doktryny. Odrzucam ją ze 
względu na jej wyniki, którym, jako egzystencja, nie 
mogę sprostać, których w ogóle nie mogę zasymilo-
wać. Mówię więc, że to nie dla mnie i odpycham to. 
A z chwilą, kiedy namiętną decyzją odrzucę tę ich noc 
egzystencjalną jedynej  świadomości, przywracam do 
życia świat, zwykły, konkretny, w którym mogę od-
dychać. Nie idzie bynajmniej  o udowodnienie, że ten 
świat to najprawdziwsza rzeczywistość – idzie o śle-
pą, upartą afirmację doczesnego świata wbrew tamtej 
intuicji, jako jedynego, w którym życie jest możliwe, 
jedynego zgodnego z naszą naturą („Dzienniki” tom 
I, s. 245). Ta logika małych, konkretnych prawd ży-
ciowych wywracała na nice nie tylko enuncjacje J.P. 
Sartre a na temat wolności, ale także rozważania M. 
Heideggera o  Dasein. Tylko że ta konstatacja w  za-
myśle Gombrowicza idzie dalej. Oto okazuje się, że 
formie artystycznej przysługuje większa prawdziwość 
(na mocy, chciałoby się rzec, samej jej natury) niż sys-
tematycznemu dyskursowi filozoficznemu. Artysta 
bardziej „uwodzi” niż filozof – chociażby dlatego, że 
ma do wykorzystania znacznie bardziej atrakcyjne 
formy.

Bogusław Jasiński – doktor  filozofii, autor kilkunastu 
książek, w tym podręcznika do kursu historii filozofii 
współczesnej pt. „Leksykon filozofów współczesnych”. 
Uprawia także literaturę. Wykładowca na uczelniach 
w kraju i za granicą. 
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Szkic ten podejmuje próbę opisania obecności twór-
czości Witolda Gombrowicza w  programie szkoły 
średniej a przede wszystkim wydobywa z archiwum 
polonisty scenariusze lekcji, omawiające tę twór-
czość; dotyka także recepcji dzieła autora „Ferdydur-
ke” wśród uczniów i podaje jej materialny przykład; 
zmierza w zakończeniu do sformułowania uogólnień 
i postawienia kilku pytań, dotyczących jakości huma-
nistyki we współczesnej szkole ponadgimnazjalnej.
 Witold Gombrowicz to artysta, który swoim 
dziełem i  życiem wywołuje ciągle silne emocje, nie 
tylko natury krytycznoliterackiej czy filozoficznej (to 
zrozumiałe, bo dotyczą kształtu  literackiego dzieła, 
czy emocje,  wypływające z kontrowersji wokół bio-
graficznych faktów), ale także emocje, które przera-
dzają się niekiedy w narodową debatę a nawet poli-
tyczną kłótnię.
 Niewiele przecież minęło czasu od września 
2006 roku, kiedy to na nowo utworzonej liście lek-
tur obowiązkowych zabrakło „Ferdydurke” i „Trans–
Atlantyku”. Wykluczenie tych powieści w  wielu 
środowiskach uznano za decyzję polityczną i ideolo-
giczną; twierdzono, że Gombrowicza usuwa się z ka-
nonu lektur, „bo jest antypolski, niepatriotyczny 
i promuje pederastię”. Wartości artystyczne  tekstów 
zostawiono na marginesie debaty. Sam znalazłem 
się w ogniu „kanonicznego” sporu, kiedy udzieliłem 
wywiadu dziennikarzowi TVN-u, który przybył do 
naszej szkoły i  sondował stanowisko moje i  moich 
uczniów - w medialnej bitwie o autora „Pornografii”. 
Ówczesny minister edukacji, Roman Giertych, nie 
uległ jednak naporowi uniwersyteckich argumen-
tów i  sile mediów. W lipcu 2007 roku podpisał roz-
porządzenie z nowym kanonem lektur szkolnych, ale 
szybko skapitulował, bo miesiąc później w projekcie 
kolejnego rozporządzenia znalazły się feralne książki.
 Opowieść o  Józiu borykającym się z  formą 
została zakwalifikowana na poziom podstawowy, 
ale w formie okrojonej, ponieważ ograniczono się do 
dziewięciu wybranych rozdziałów; natomiast grote-
skowe wspomnienie argentyńskiej przygody trafiło 
na poziom rozszerzony – i  taki układ przetrwał do 
roku 2012, chociaż na horyzoncie oświatowych pla-
nów pojawiają się nieuniknione „innowacje”.
 Moje licealne spotkanie z  Witoldem Gom-
browiczem rozpoczęło się na początku lat 90–tych 

ubiegłego wieku: uczyłem otwartą, inteligentną mło-
dzież, którą nie trzeba było zmuszać do lektury tek-
stów obowiązkowych i tych zaproponowanych przez 
nauczyciela w ramach autorskiego programu naucza-
nia. Szkic scenariusza zajęć, które wtedy prowadziłem 
i  które poniżej przedstawię, dotyczył klasy trzeciej. 
Do dyspozycji miałem sześć godzin lekcyjnych tygo-
dniowo. Pomysł ten wykorzystywany był również na 
zajęciach fakultatywnych, a w formie nieco okrojonej 
także w ramach czterogodzinnego wykładu.
 Przyznaję, że byłem admiratorem dzieła au-
tora „Pamiętnika z  okresu dojrzewania” – nie tylko 
w wymiarze czysto literackim, ale przede wszystkim 
w  aspekcie egzystencjalnym, odsłaniającym tajem-
nice człowieczej kondycji w świecie kontaktów mię-
dzyludzkich. Dlatego widziałem potrzebę głębszego 
wprowadzenia uczniów w przestrzeń kreowaną przez 
Gombrowicza, albowiem mogło to pomóc młodym 
Polakom w  rozpoznaniu  tożsamości i  nakierować 
na stawianie sobie pytań – jak to określił Witkacy – 
istotnych.  Pamiętać należy, że początek lat 90-tych 
to okres tzw. transformacji, powodującej chaos go-
spodarczy i  ideologiczny. W  tej atmosferze chaosu 
pochylenie się nad „Ferdydurke” dawało jakiś azyl. 
Zresztą o  dwudziestu latach dezorganizacja warto-
ściowania zwiększyła się, do czego w dużym stopniu 
przyczynił się gwałtowny rozwój środków masowego 
przekazu, karmiących młodzież informacyjną i  roz-
rywkową papkę.
 Poznawanie dzieła pisarza z  Małoszyc po-
dzieliłem na trzy bloki, składające się z kilku lekcji. 
Całość zajęć obejmowała około trzech tygodni. Po 
omówieniu kolejnych lektur: „Tanga” Sławomira 
Mrożka i „Granicy” Zofii Nałkowskiej licealiści przy-
stępowali do redagowania obszernej pracy eseistycz-
nej, która sumowała problematykę tożsamości i  for-
my. Wstępem do analizy i interpretacji dzieła Witolda 
Gombrowicza stawała się głośna lekcyjna lektura 
opowiadania z tomu „Bakakaj” pt. „Tancerz mecena-
sa Krayowskiego” – następnie prosiłem uczniów, aby 
spontanicznie i  intuicyjnie wyrazili pisemnie ideę 
opowiadania; oczywiście ścieżki objaśnienia prowa-
dziły w różne miejsca, które zostały opatrzone znaka-
mi zapytania. Powróciliśmy do nich po zamknięciu 
rozważań i  porównaliśmy nasze wstępne hipotezy 
z krytycznoliterackim wywodem.

LEkCjA Z GOMBrOwICZEM w SZkOLE POLSkIEj

Henryk Bielas



str. 59

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 1–2 (20–21)/ 2013

Dopiero teraz zapisano nagłówek pierwszego blo-
ku, który utworzono z  cytatu: ”Przed człowiekiem 
schronić się można jedynie w  objęciach drugiego 
człowieka” i przystąpiono do działań słownikowych. 
Skonstruowana została dwuczęściowa tabela: czło-
wiek i dzieło; encyklopedyczną wiedzę zdobytą przez 
ucznia uzupełniłem informacjami o  perypetiach 
książek Witolda Gombrowicza w okresie PRL–u oraz 
wprowadziłem słuchaczy w niektóre elementy legen-
dy literackiej.  
 I tu wtrącenie ex post: do niedawna konterfekt 
artysty rysowano, używając zestawu negatywnych 
opinii, wskazywano na egotyzm, megalomaństwo, 
snobizm, nieustanną chęć dominacji, stosowania 
w dyskusji prowokacji, gier, póz i min; posuwano się 
do określeń mocniejszych: wykolejeniec, tymczaso-
wy Polak, niewyżyty pedagog narodowy i  posądza-
no o zupełny brak uczuć patriotycznych; w ostatnich 
opracowaniach dotyczących pisarstwa autora „Ko-
smosu” rewiduje się często te niesprawiedliwe sądy 
i odkrywa fakty życiorysu, które pokazują dzielnego 
twórcę, walczącego całe życie o głęboką egzystencję, 
o poważny stosunek do własnego istnienia, szczegól-
nie istnienia Polaka, który swoim pisarstwem pragnął 
rodakom pomóc w odzyskaniu duchowej niezależno-
ści  i godności.   
 Kolejna lekcja – już po przeczytaniu „Ferdy-
durke” i przygotowaniu notatek zawierającyh skład-
niki świata przedstawionego powieści – zapowiadała 
kroki analityczne, ale aby nieco otworzyć uczniom 
oczy na tajemnice tekstu, zrobiłem wprowadzenie 
do filozofii Gombrowicza. Czynność tę starałem się 
zorganizować w  sposób przystępny i  jasny, dlatego 
wykorzystałem między innymi znaki graficzne, które 
tłumaczyły skrótowo i poglądowo myśl artysty. Tak 
zwaną teorię międzyludzkości zilustrowano na przy-
kład tak:

 Schemat uzupełniony został słowniczkiem, 
rozwijającym hasła: gęba, pupa a  także zanotowano 
tzw. tezy gombrowiczowskie, korzystając z  lektury 
fragmentów „Rozmów z  Gombrowiczem” Dominika 
de Roux . 
 Dopiero teraz nadszedł czas na analizę po-
wieści, która weszła w  skład drugiego bloku zajęć, 
rozpoczynającego się znaczącym tytułem: ”Obraz 
walki o własną dojrzałość kogoś zakochanego w swo-
jej niedojrzałości”. Analizę zrobiono w  sposób kla-
syczny: omówiono genezę tekstu, zwrócono uwagę 
na pułapki rozumienia tytułu, wreszcie skupiono się 
na elementach świata przedstawionego; zredagowano 
dziesięciozdaniowe streszczenie i  jeszcze raz posłu-
żono się znakiem graficznym, opatrując go tytułem: 
”Podróże Józia i  walka z  formą”. Rozwinięcie i  ko-
mentowanie szkicu stawało się konstrukcją, na której 
umieszczono działania interpretacyjne.

 Bogata interpretacja różnych aspektów dzieła 
– tutaj pomijam jej szczegóły – została niejako pod-
sumowana i skondensowana następującym planem:    

 Omówienie wątku lekcji języka polskiego 
i zabawnej utarczki profesora Bladaczki z Gałkiewi-
czem (to już trzeci blok rozważań) zostało poprzedzo-
ne lekturą wyimków „Dziennika”, które ujawniały 
negatywny stosunek pisarza do twórczości Henryka 
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Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego i  Stefana 
Żeromskiego. Dało to początek teatralnej improwi-
zacji: młodzież, pracując w  grupach, przekształcała 
prozę w tekst dramatyczny a następnie prezentowała 
go na klasowej scenie.  
 I  to był finał spotkania z  Witoldem Gom-
browiczem – oczywiście na zajęciach fakultatyw-
nych rozmawiano o „Trans–Atlantyku” i poznawano 
wybrany dramat; zasadnicza część zaplanowanego 
przedsięwzięcia, jak zaznaczyłem wyżej, zamknięta 
została napisaniem syntetycznej pracy, która rozwija-
ła tabelę, przygotowaną na lekcji podsumowującej:

 Już w  trakcie zajmowania się ”Ferdydurke” 
powstawały prace pisemne, które starały się komen-
tować, a nawet twórczo rozwijać wybrany aspekt po-
wieści; przyznać muszę, że często byłem zaskakiwany 
dojrzałością myśli i sprawnością formy uczniowskich 
wypracowań, co świadczyło o  zrozumieniu i  przy-
swojeniu myśli Witolda Gombrowicza. Oto fragment 
eseju z  roku 1994, zatytułowany: „Józio dzieckiem 
podszyty - pojęcie dziecka w „ Ferdydurke”:
 Przemijający i  biegnący czas jest nie do 
uchwycenia; życie człowieka składa się z kilku etapów. 
Pierwszym etapem jest dzieciństwo, które zostawia 
trwałe ślady w pamięci i wpływa na dalsze ukształto-
wanie osobowości.
 Gdy człowiek wkracza w dorosłość, często na 
początku nie zdaje sobie sprawy, że czekoladki, lody, 
torty zostają stopniowo zastępowane przez oszustwo, 
nienawiść i  zbrodnię. Piękne chwile dzieciństwa za-
mieniają się w  lata udręki i  wypełniają egzystencję 
współczesnego człowieka. Od dorosłości nie ma już po-
wrotu w krainę baśni. Nie można się cofnąć i stać się 
znów nieświadomym; dorosły może jedynie próbować 

wyzwolić się ze sztucznych póz – dzieckiem jednak już 
nigdy nie będzie. Powinien raczej dążyć do tego, aby 
jego zachowanie stawało się naturalne, bez cynizmu 
i  ironii; powinien dążyć do tego, aby tak jak dziecko 
nie wstydzić się: „miękkich głosów, czułych spojrzeń, 
ciepłych uśmiechów”; wystarczy mała kropla świado-
mości, aby wydostać się z  otchłani świata dorosłych; 
wystarczy zrozumieć, że człowiek choć zdobył ogrom 
wiedzy – która często przeszkadza w osiągnięciu szczę-
ścia, zawsze pragnie być malcem, który najchętniej sie-
działby w piaskownicy.
 Bohater „Ferdydurke” przekracza właśnie 
trzydziesty rok życia – granicę między dojrzałością 
a  niedojrzałością; uświadamia sobie, że nie chce być 
dorosłym, ale również nie potrafi być już dzieckiem. 
Nie potrafi pogodzić się z rzeczywistością, w której czas 
nieubłaganie mija i trzeba, jak mówią ciotki: ”ustatko-
wać się, być kimś”.
 Z  chwilą, kiedy dziecko idzie do szkoły, roz-
poczyna się proces upupiania – czyli udziecinnienia 
i  przyprawiania gęby – czyli przekształcania i  znie-
kształcania człowieka.

 Dalej następuje rzeczowa analiza i  interpre-
tacja postawy Józia wobec świata ludzi i  idei. Pracę 
zamyka odważne przywołanie słów Immanuela Kan-
ta i wyciągnięcie oryginalnych wniosków:

 Immanuel Kant powiedział: ”Niepełnoletniość 
to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym 
rozumem. To bardzo wygodnie być niepełnoletnim, 
nie muszę sam się o nic troszczyć”. Według Kanta, peł-
noletność – choć trudno w nią wejść – staje się drugą 
naturą człowieka. Zdaniem Gombrowicza nie war-
to mieć dwóch natur, bo i  tak ta druga nigdy nie jest 
prawdziwa. Dorosłość jest nieunikniona, dlatego Kant, 
podobnie jak Gombrowicz, stwierdza, że czasami 
u dorosłego wychodzą „dzwoneczki błazeńskie wiecz-
nie trwającej niepełnoletności” – nikt i nigdy nie jest 
w stanie wyzwolić się z duszy dziecka…

 W liceum roku 2012 nie powstają już podob-
ne wypowiedzi - z prostego powodu:  nie ma czasu ani 
„zapotrzebowania” na takie obszerne polonistyczne 
przedsięwzięcia. Zaprezentowany szkic scenariusza 
lekcji, komentujących pisarstwo Witolda Gombro-
wicza, realizowałem właściwie do końca wieku dwu-
dziestego, a gwoździem do trumny mojego programu 
nauczania stały się dwa wydarzenia: reforma systemu 
oświaty z roku 1999 i wprowadzenie tzw. nowej ma-
tury w roku 2005.
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 Jest rzeczą oczywistą, że w trzyletnim liceum 
i przy obowiązującym kształcie matury to co robiłem 
przed laty, to już istna fanaberia, a nawet brak odpo-
wiedzialności nauczyciela, który bawiąc się w „gom-
browiczologię” nie „wytresuje” uczniów do napisania 
„wypracowania z języka polskiego” według ustalone-
go sztywnego schematu.
 Dodać na koniec należy, że podobnie zajmo-
wałem się innymi autorami – i tak na przykład ana-
lizę powieści „Proces” Franza Kafki, poprzedzałem 
lekturą opowiadania ”Głodomór”, a  samą interpre-
tację umieszczałem na szerokiej siatce biograficznej, 
filozoficznej i  kulturowej; dopełnieniem tematu sta-
wało się przywołanie twórczości Brunona Schulza 
i omówienie cyklu opowiadań z tomu „Sklepy cyna-

monowe”, a także zapoznanie się z ekranizacją powie-
ści „Sanatorium pod klepsydrą” w reżyserii Wojciecha 
Hasa.
 Czy taka licealna polonistyka to już tylko 
wspomnienie, przeżytek i anachronizm? Czy pozba-
wianie młodego człowieka tego literacko-kulturo-
wego „balastu” to cywilizacyjna konieczność i  cena 
jaką płacimy za postęp – mówiąc ironicznie słowami 
Mrożka – tyłem do przodu? Czy młode pokolenie już 
tak się „ucywilizowało”, że nie jest zdolne do absorp-
cji składników kultury wysokiej?
Pytania  zostawiam otwarte.

Henryk Bielas – polonista, animator kultury, miesz-
kający i pracujący w Tychach.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Nauczyciel jako menedżer – zarządzanie klasą.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Awans zawodowy, rozwój zawodowy, autorytet nauczyciela w pol-

skiej oświacie.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Praca metodą projektów w turystyce szkolnej.
• Jak pisać artykuły metodyczne.
• Jak efektywnie wykorzystać czas na lekcji chemii? 
• Niekonwencjonalne metody nauczania historii. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Każdego roku na świecie ponad 1,5 miliona dzieci 
umiera z  powodu chorób, którym można zapobiec. 
Tymczasem wystarczy zaszczepić dziecko, by było 
ono chronione przed tragicznymi skutkami takich 
chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy biegunka 
powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie 
jest  najbardziej skutecznym i najtańszym sposobem 
walki z  wieloma chorobami dzieci na wielką skalę. 
Niestety, ponad 24 miliony dzieci, które rodzą się co 
roku, nie otrzymuje podstawowych szczepień nie-
zbędnych w pierwszych latach życia.  
 Ten niezwykle poważny problem występu-
je także Czadzie, jednym z  najbiedniejszych krajów 
świata. Obok trwającego kryzysu żywnościowego, 
Czad boryka się z  epidemiami polio, odry, zapale-
nia opon mózgowych i cholery. Celem UNICEF jest 
objęcie programem szczepień jak największej liczby 
dzieci  tym kraju, tak, aby ograniczyć ich śmiertel-
ność. W  tym roku szkolnym przedszkola, szkoły 
podstawowe oraz klasy gimnazjalne mają okazję po-
nownie wziąć udział w  dwóch projektach UNICE-
FU: „Wszystkie Kolory Świata” – szkoły podstawowe 
i  przedszkola i  „Biznes Klasa” – klasy gimnazjalne. 
Wspólnie chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, 
że pomaganie może być przyjemne i może wiązać się 
z  pozytywnymi emocjami, a  ponadto, że dzięki ich 
zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Pro-
jekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka 
Jeżowska.  W ramach pierwszego projektu „Wszyst-
kie Kolory Świata” uczniowie przygotowują specjal-
ną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie 
jest zwykłą szmacianą lalką i  symbolizuje pomoc, 
jakiej dzieci udzielą swoim rówieśnikom z biednych 
krajów. Dzieci, przystępując do pracy, same decydu-
ją z jakiego kraju będzie pochodziła ich laleczka, jak 
będzie miała na imię, jaki będzie jej kolor skóry oraz 
czy i  jakie będzie miała hobby. Tymi informacjami 
uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Ten obszar pozo-
stawiamy kreatywności uczniów, a także osób im po-
magających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, 
dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki takiej „mię-
dzypokoleniowej” współpracy z pewnością powstaną 
małe, szmaciane dzieła sztuki.  Jak każdy projekt, tak 
i ten realizowany jest w szkołach w kilku etapach:
 Etap pierwszy to „Podróż przez kontynen-
ty”. Po zapoznaniu uczniów z projektem, zostaną oni 

poproszeni o  wybranie dowolnego kraju na świecie 
i zebranie jak najwięcej informacji o jego mieszkań-
cach – popularnych imionach, strojach regionalnych, 
zwyczajach, kulturze, itp. Zadanie to może być wyko-
nywane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem 
rodziców czy opiekunów. Wiedza na temat wybrane-
go kraju zostanie wykorzystana do przygotowania la-
leczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika 
z tego kraju.  
 Etap drugi to „Przygotowanie laleczek przez 
uczniów”. W  oparciu o  wykrój/szablon przesłany 
przez UNICEF, dzieci przygotują własne charytatyw-
ne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób od-
powiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. 
Uczniowie uzupełnią także przekazany przez UNI-
CEF „akt urodzenia” laleczki – specjalny dokument, 
w którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź 
narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, 
kraj pochodzenia, wiek, a  także jej zainteresowania. 
Uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste – wy-
starczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu 
obszyć i wypchać miękkim materiałem. Później moż-
na już przystępować do upiększania! Na tym etapie 
uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i  kre-
atywności i wcielić się w rolę artystów oraz kreatorów 
mody. 
 Etap trzeci to „Wystawa laleczek w  szkole”. 
Szkoły biorące udział w akcji mogą zorganizować ob-
chody „Dnia Wszystkich Kolorów Świata”, bądź połą-
czyć wystawę laleczek z innymi odbywającymi się na 
terenie placówki (bądź poza nią) uroczystościami. Na 
ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziad-
ków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie 
mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a  jedno-
cześnie uratować życie dziecku z Czadu, przekazując 
na ten cel darowiznę (min. 10 zł). Specjalne wyda-
rzenia, podczas których prezentowane będą laleczki, 
można przeprowadzać w szkole do końca lutego 2013 r.  
 Drugi projekt, „Biznes Klasa” skierowany 
do gimnazjalistów i  ma za zadanie uświadomienie  
uczniom, że od ich decyzji i  ludzi im bliskich może 
zależeć życie innych ludzi, nawet tych mieszkających 
na drugim końcu świata. Niejednokrotnie życie tych 
ludzi jest całkowicie zależne od nas, gdyż sami nie są 
w stanie sobie poradzić (nie z własnej winy). Tym bar-
dziej inwestycja w życie i zdrowie dzieci jest tak klu-

POMóŻMY DZIECIOM w CZADZIE

Angelika Balura
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czowa. Troska o życie dzieci w krajach rozwijających 
się to najlepsza inwestycja dla świata – to inwestycja 
w jego przyszłość. Na świecie są miliony dzieci, któ-
rych życie zależy od pomocy udzielanej przez orga-
nizacje humanitarne. Klęski żywiołowe (powódź, su-
sza, trzęsienie ziemi), konflikty zbrojne, czy ubóstwo 
to główne przyczyny, z powodu których tysiące dzieci 
umierają, a miliony nie mają szansy na normalne ży-
cie. 
 W ramach akcji uczniowie biorą udział w cy-
klu lekcji poświęconych sytuacji dzieci w krajach roz-
wijających się. W oparciu o specjalnie przygotowane 
przez UNICEFU materiały edukacyjne uczniowie 
dowiadują się, na czym polega pomoc humanitarna 
i  rozwojowa, jak ważny jest dostęp do czystej wody, 
do edukacji, a  także jak walczyć z  niedożywieniem 
dzieci na świecie. 
 Zajęcia przybliżają młodzieży problemy 
współczesnego świata, pozwalają zrozumieć los mi-
lionów dzieci w  najbiedniejszych krajach. Jednocze-
śnie uczniowie podejmują inicjatywę, której celem 
jest zaangażowanie osób dorosłych w  poprawę losu 
tysięcy dzieci. Wcielając się w role Managerów Pomo-
cy Humanitarnej, młodzież zaprasza przedstawicieli 
lokalnego biznesu (przedsiębiorców, właścicieli firm, 
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą) 
na Galę Biznesu na Rzecz Dzieci. Gala ta jest spo-
tkaniem/imprezą w szkole, podczas której uczniowie 
edukują dorosłych. Prezentują im pomoc humani-
tarną jako postawę pełną wyrozumiałości i  troski 
o lepsze jutro dla innych – tę najbardziej wartościo-
wą, bo w życie dziecka. Zachęcają ich tym samym do 
„zainwestowania” w artykuły pomocy humanitarnej 

przekazywane przez UNICEF potrzebującym w naj-
biedniejszych krajach świata. W ten sposób młodzież 
staje się aktywnym uczestnikiem wielkiego, bo ogól-
noświatowego, projektu pomocy humanitarnej. 
 Zadaniem, a wręcz obowiązkiem nas wszyst-
kich, a w szczególności obowiązkiem szkół jest uświa-
damianie uczniom, jak ważna jest pomoc udzielana 
komuś, kto bez niej nie jest w stanie przetrwać, a taką 
właśnie pomocą jest pomoc humanitarna kierowana 
w  te regiony świata, gdzie panują klęski żywiołowe 
lub gdzie niewinni ludzie cierpią z powodu  konflik-
tów politycznych. W ramach obu projektów ucznio-
wie uwrażliwiają się na problemy, z  jakimi borykają 
się ich rówieśnicy na świecie w sytuacjach konfliktu 
czy klęski żywiołowej. Niejednokrotnie, jak się potem 
okazuje, uczniowie nie zdają sobie sprawy, iż dzieciom 
w  innych regionach świata dzieje się taka krzywda. 
Dlatego gorąco zachęcam do włączania się w projek-
ty UNICEFU nie tylko wszystkie szkoły podstawo-
we, przedszkola i gimnazja, gdyż wszyscy chcemy, by 
nasz świat stawał się lepszy, a największe nadzieje po-
kładamy zawsze w dzieciach. Serce dziecka, jak serce 
matki, jest bardzo empatyczne i  warto z  tej empatii 
skorzystać, by uratować inne dziecko, choćby jedno.

 Szczegółowych informacji na temat akcji hu-
manitarnych znaleźć można na stronie UNICEFU  
www.unicef.pl

Angelika Balura - nauczyciel wspomagający w  na-
uczaniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej nr 40 
w Tychach i pedagog szkolny w Zespole Szkół Stołecz-
nego Towarzystwa Oświatowego w Tychach.
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Już w  średniowieczu środowisku mieszczańskim 
pojawili się pierwsi nauczyciele kształcenia zawodo-
wego. Odbywało się ono w  formie terminatorstwa 
cechowego i  wychowania kupieckiego w  szkółkach. 
Szkolenie obejmowało trzy stopnie: okres terminatora 
(ucznia), czeladnika (towarzysza) i mistrzowski. Każ-
dy mistrz - właściciel warsztatu - mógł uczyć zawodu.  
Był zobowiązany czuwać nad moralnością uczniów 
i  czeladników, odpowiadał za ich prowadzenie się 
i  nabywanie zawodowych umiejętności. Ten model 
funkcjonuje po dzień dzisiejszy, głównie w rzemiośle.
 Natomiast pierwsze szkoły zawodowe po-
wstały pod koniec XVII wieku. Wielki wpływ na jego 
rozwój miała Ekonomiczno-Matematyczna Szkoła 
Realna, założona w 1747 roku w Berlinie przez Jana 
Juliusza Heckera. Kształciła w klasach ogólnokształ-
cących i  specjalnych, na przykład manufakturowo - 
kupieckich, budowlanych i innych, mających przygo-
tować uczniów do zawodu. 
  Z  kolei w  Polsce już w  1636 roku powstał 
szpitalnik dla sierot przy Klasztorze Benona w War-
szawie, w  którym uczono dzieci różnych rzemiosł. 
Podobną funkcję spełniała szkoła techniczna zało-
żona przez Pawła Patera w  1707 roku w  Gdańsku. 
W szkołach tych proces wychowania i kształcenia był 
z góry zaplanowany, a nauczycielami byli specjalnie 
wybrani do tego celu fachowcy, czyli rzemieślnicy – 
mistrzowie pracujący pod nadzorem dyrektora szko-
ły. W  1761 roku Ignacy Konarski założył w  Opolu 
Lubelskim szkołę, która kształciła rzemieślników na 
mocy umowy o naukę zawodu przez okres pięciu lat. 
Znaczny rozwój szkolnictwa zawodowego nastąpił 
po 1800 roku, kiedy pojawiły się szkoły niedzielno 
– świąteczne, dokształcające oraz szkoły zawodowe 
dzienne i kursy. Miały one za zadanie przygotowanie 
kadr dla szybko rozwijającego się przemysłu, handlu, 
komunikacji, rolnictwa i  innych gałęzi gospodarki. 
Realny system kształcenia zawodowego wprowadził 
Stanisław Staszic. Wtedy to zaczęto uczyć oprócz 
rzemiosła, umiejętności pisania, czytania i  racho-
wania na poziomie elementarnym. Ponieważ mistrz 
rzemiosła najczęściej nie potrafił wtedy jeszcze pisać 
i czytać, powstała druga grupa nauczycielska, ucząca 
przedmiotów teoretycznych. Od tego okresu zaczęto 

stawiać większe wymagania majstrom nauki zawodu. 
Zalążkiem zakładu kształcenia nauczycieli dla szkol-
nictwa zawodowego były seminaria nauczycielskie. 
Pierwsze z nich powstało w 1775 roku w Wilnie dzię-
ki staraniom Komisji Edukacji Narodowej. Program 
nauki obejmował miedzy innymi takie przedmioty 
jak: katechizm, czytanie, pisanie, ogrodnictwo, pro-
ste pomiary i początki gospodarstwa. 
 Obecnie w  Polsce system kształcenia zawo-
dowego jest zintegrowany z  całym systemem szkol-
nictwa, a nauka zawodu trwa od dwu do pięć lat. Po 
ukończeniu szkoły zawodowej, absolwent uzysku-
je kwalifikacje robotnika wykwalifikowanego. Jeśli 
uczeń zdał egzamin czeladniczy, to uzyskuje tytuł 
zawodowy czeladnika w  danym zawodzie. Średnie 
szkoły zawodowe to głównie technika, licea zawodo-
we i szkoły policealne. Absolwent liceum zawodowe-
go uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe na 
poziomie robotnika wykwalifikowanego i  średnie 
wykształcenie ogólne. Zdanie egzaminu dojrzałości 
daje absolwentowi tego rodzaju szkoły zawodowej 
możliwość dalszej nauki w szkole wyższej. Technika 
i licea oraz szkoły równorzędne umożliwiają uzyska-
nie wykształcenia średniego ogólnego i zawodowego. 
Szkoły policealne natomiast umożliwiają głównie ab-
solwentom liceów ogólnokształcącym uzyskanie wy-
kształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego 
zawodowego1.
 Edukacja zawodowa w Polsce ulega najwięk-
szym zmianom w  czasach powojennych. W  latach 
1946-1980 najlepiej rozwijało się szkolnictwo na 
poziomie zasadniczych szkół zawodowych. Jednak 
w  ostatnich latach widoczne jest  całkiem inne po-
dejście do edukacji zawodowej. Na lata 2000 – 2010 
założono podniesienie liczby osób mających wyższy 
stopień wykształcenia zawodowego. Mniejszy nacisk 
kładzie się w  tym okresie na wyszkolenie wykwali-
fikowanych robotników i  rzemieślników, a  większy 
do podniesienia współczynnika skolaryzacji z  11% 
w  1990 r. do 65% w  2010 roku. Taka polityka spo-
wodowała likwidację wielu szkół zawodowych oraz 
zmniejszenie w  nich o  połowę liczby uczniów. Jak 

1 Jeruszka, Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 201

rOZwój SZkOLNICTwA ZAwODOwEGO A rOLA NAUCZYCIELA 
PrZEDMIOTów ZAwODOwYCH

Eugenia Gaura
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nigdy dotąd, zwiększyła się w tym okresie liczba stu-
dentów. Utworzono wiele nowych uczelni, w  tym 
prywatnych, co umożliwiło młodzieży łatwiejszy do-
stęp do tego stopnia edukacji. Podobny trend utrzy-
muje się w wielu krajach, jednakże tam dostosowuje 
się strukturę kształcenia zawodowego do przewidy-
wanego popytu na pracę i  do przygotowania prak-
tycznego. Na przykład w krajach takich jak Niemcy, 
Szwajcaria i  Austria istnieją struktury kształcenia 
ponadpodstawowego dostosowane do potrzeb go-
spodarki. W każdym z nich mamy określoną liczbę 
miejsc pracy na dane stanowiska oraz charakterysty-
kę kwalifikacji zawodowych pracowników. Wiadomo 
jest, jacy pracownicy potrzebni są na określone stano-
wiska (np z kwalifikacjami zawodowymi na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej, a  nie tacy, którzy le-
gitymują się dyplomem ukończenia szkoły wyższej). 
Niestety, w  Polsce  rośnie liczba absolwentów wyż-
szych szkół zawodowych, a  na rynku potrzebni są 
absolwenci średnich szkół zawodowych. Pracodawcy 
często poszukują pracowników z doświadczeniem za-
wodowym. Najlepszą sytuację mają więc pracownicy 
posiadający kilka specjalizacji zawodowych. Umoż-
liwia im to znalezienie dobrej pracy i wykonywanie 
wielu zawodów. 
 Niedawno próbowano obniżyć w  naszym 
kraju stopę bezrobocia, wspierając nieograniczony 
rozwój kształcenia ogólnego (ogólnokształcącego 
i wyższego). W przyszłości może to doprowadzić do 
nadmiernej liczby bezrobotnych posiadających wy-
kształcenie wyższe i niedobór specjalistów takich, jak 
technicy, rzemieślnicy czy wykwalifikowani robotni-
cy. 
 Jest pilna potrzeba przemyślanego dopasowa-
nia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy. Wyma-
ga to utworzenia systemu współpracy szkół z praco-
dawcami. Promocja posiadania szerokiego profilu bez 
zawodu spowodowała swego czasu napływ uczniów 
chętnych do nauki w  liceach profilowanych, jednak 
ta tendencja zmieniła się w ostatnim okresie i młodzi 
ludzie wolą uczyć się w technikum, ponieważ nauka 
w liceum nie dawała im tytułu zawodowego. Zawodu 
uczono tam podczas trzech miesięcy kursu zawodo-
wego albo w  czasie praktyki zawodowej w  nowym 
miejscu2.
 Współczesna reforma edukacji umożliwia na-
uczycielom wprowadzenie większej swobody w dzia-

2 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego 
doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności, 
Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa, październik 2010, s. 
6 - 17.

łaniach edukacyjnych. Nauczyciel może wybrać 
szczegółowy program i  rodzaj podręcznika. Jednak 
musi stosować się do ministerialnych sugestii doty-
czących podstaw programowych. W celu unowocze-
śnienia metod nauczania i  wychowania upowszech-
niane są wśród wychowawców zdobycze pedagogiki, 
psychologii, kierowania i  teorii wychowania. W  ten 
sposób doskonali się system kształcenia nauczycieli. 
Obecnie coraz częściej rozwijane są u nich umiejęt-
ności empatii, akceptacji, samokontroli, samooceny, 
uczy się ich nawiązywania z uczniem kontaktu emo-
cjonalnego, wykorzystania dynamiki grupowej klasy3.
 Edukacja zawodowa dostosowuje się do 
zmian, w  organizacji życia społecznego i  gospodar-
czego. Zmiany te wymagają dostosowania progra-
mów nauczania przedmiotów teoretycznych i  prak-
tycznych, stosowania, działań kompensacyjnych, 
profilaktycznych i  modelowych celem rozwoju tego 
szkolnictwa w  przyszłości. Na te zmiany nakłada-
ją się procesy globalizacji. W  takich dynamicznych 
okresach szkoła ma podstawowe znaczenie dla przy-
stosowania ludzi do zmian. Spowodowały one mię-
dzy innymi mniej korzystne dla pracownika formy 
zatrudnienia (na umowy zlecenia i umowy o dzieło). 
W  ostatnich latach pracownicy nie mają najczęściej 
stałej pracy. Poszukiwani są przez pracodawców tylko 
elastyczni pracownicy, którzy posiadają kilka umie-
jętności zawodowych i  dobre rekomendacje z  po-
przednich miejsc pracy. Obecnie wielu pracowników 
może zapomnieć o  karierze zawodowej w  danej fir-
mie, o stabilizacji i rozwoju. Od kandydatów do pracy 
oczekuje się dzisiaj wiedzy ogólnej i teoretycznej, do-
świadczenia zawodowego, umiejętności współpracy 
z przełożonymi i podwładnymi, odpowiedniej moty-
wacji do wydajnej pracy i  dyspozycyjności. Zmniej-
szanie się liczby stałych miejsc pracy oraz swobod-
niejsze przywiązanie się do jednego zawodu zmusza 
ludzi do posiadania elastycznych kompetencji, po-
zwalających na zajmowanie wielu stanowisk pracy 
oraz do częstego przekwalifikowania. Dzisiaj należy 
rozważyć pytania, czy lepiej zdobyć specjalistyczne 
wykształcenie w  dziedzinie, na która jest zapotrze-
bowanie na rynku pracy, czy też zdobyć umiejętności 
w wielu dziedzinach i dostosowywać się do pojawia-
jących zmian. Podobna refleksja dotyczy kształcenia 
zawodowego. Niedawno proponowano kształcenie 
szerokoprofilowe, jednak ostatnio wprowadza się 
kilka wąsko specjalistycznych kwalifikacji w  zakre-

3 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna 
wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2006, s. 322.
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sie jednego zawodu. Tymczasem dobrej edukacji 
nie można skierować tylko na zaspokojenie potrzeb 
klienta, unikanie strat materialnych w  gospodarce 
i niepowodzeń. Należy zdecydować, czy szkolnictwo 
zawodowe będzie odpowiadało potrzebom lokalnego 
rynku, czy szerszego obszaru. Ponadto należy zbadać 
zapotrzebowanie rynku na wykonywanie prostych 
prac4.
 Cele kształcenia zawodowego zależą od ro-
dzaju szkoły. Inne są dla zasadniczych szkół, inne dla 
techników, liceów zawodowych i liceów technicznych 
i jeszcze inne dla szkół pomaturalnych i policealnych. 
Szkoły zawodowe są niedoinwestowane pod względem 
infrastruktury technicznej. W  warsztatach szkolnych 
często można zobaczyć przestarzałe maszyny i  urzą-
dzenia pomiarowe. Wiele szkół zerwało kontakty z za-
kładami przemysłowymi, które dofinansowywały te 
szkoły lub uczyły ich wychowanków praktycznej na-
uki zawodu. Często szkoły zawodowe, głównie z braku 
środków finansowych, nie dokonują przeglądów stanu 
wyposażenia i nie określają standardów wyposażenia 
w środki pracy i środki dydaktyczne. Tymczasem pro-
ces kształcenia zawodowego ma prowadzić do zdoby-
cia przez ucznia kwalifikacji zawodowych i stopniowe-
go uczenia się mistrzostwa zawodowego5.
 Nie tylko w  Polsce kształcenie zawodowe 
przeżywa okres reform. Wynika to głównie ze zmian 
politycznych, gospodarczych i  społecznych. W  tym 
celu należy opracować nowe standardy kształcenia 
zawodowego, które przygotują kadry zawodowe na 
przyszłość. Są istotne różnice pomiędzy standardami 
zawodowymi w krajach Unii Europejskiej i w krajach 
Europy Środkowowschodniej. Wpływają na to polity-
ka tych państw, kultura, historia, a także rynek pracy, 
wymagania kwalifikacyjne i tradycje. W wielu krajach 
to głównie rynek pracy (przemysł i usługi) wyznacza 
zapotrzebowanie na określone kwalifikacje zawodowe 
i związane z nimi zadania na stanowiskach pracy, co 
stanowi podstawę tworzenia standardów kwalifikacji 
zawodowych i programów szkolenia zawodowego. Od 
jakości standardów zależy sprawność i  efektywność 
kształcenia zawodowego. Standardy kwalifikacji za-
wodowych opisują zadania, jakie pracownik powinien 
wykonywać na danym stanowisku pracy. Są to dla 
danego zawodu opisy obowiązujących norm i  każdy 
przedstawiciel danego zawodu musi ich przestrzegać. 

4 R. Gerlach, Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej, 
,,Edukacja’’, 2011, nr 2, s. 5- 14.
5 Red. S. M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji 
zawodowych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 
10 –12.

Natomiast program nauczania przedstawia cele na-
uczania teoretycznego i praktycznego, strukturę i czas 
trwania nauki. W Niemczech stosuje się dualny system 
kształcenia zawodowego. W przeszłości standardy za-
wodowe były ustalane na okresy 15-20 lat, jednak roz-
wój nauki, pojawianie się nowych technologii, metod 
pracy powodują, że dzisiaj ustalane są częściej. Duże 
znaczenie może mieć koordynacja prac mających za-
pewnić sprawny przepływ informacji w  zespole for-
mułującym dany standard, w  skład którego powinni 
wchodzić specjaliści z instytutów kształcenia zawodo-
wego, przedsiębiorcy, partnerzy społeczni, urzędy pra-
cy, ministerstwa, uniwersytety i  uczelnie techniczne 
oraz nauczyciele szkół zawodowych. Najczęściej jed-
nak standardy te były koordynowane przez odpowied-
nie komórki ministerstw odpowiadających za szkol-
nictwo zawodowe i rynek pracy6.
 W  obowiązujących obecnie programach na-
uczania treści pogrupowane są według branż, ponie-
waż z  powodu zbyt dużej liczby przedmiotów zawo-
dowych metodyki nauczania opracowano w układzie 
blokowym. Praktyczne nauczanie zawodu odbywa się 
dzisiaj na stanowisku dydaktyczno-produkcyjnym lub 
usługowym. Natomiast zajęcia praktyczne odbywają 
się w  warsztatach szkolnych (jeśli szkoła je posiada), 
wydzielonych działach szkoleniowych w przedsiębior-
stwach, na stanowiskach produkcyjnych w  firmach 
i w warsztatach rzemieślniczych i warsztatach usługo-
wych. Praktyki organizuje się jako:
• zajęcia wstępne, przygotowawcze w  formie zajęć 

praktycznych w warsztatach szkolnych,
• kilkudniowe praktyki w  trakcie roku szkolnego, 

na przykład uczące umiejętności pracy na obra-
biarkach numerowych,

• kilkutygodniowe praktyki zawodowe w  ciągu 
roku szkolnego lub wakacji, na przykład cztero-
tygodniowe w  określonych klasach technikum, 
szkołach policealnych czy na studiach wyższych 
realizowane w przedsiębiorstwach lub w centrach 
kształcenia zawodowego.

 W  czasie praktyki zawodowej instruktorzy 
nauki zawodu i nauczyciele przedmiotów zawodowych 
mają zapewnić uczniom okazje do konfrontacji wie-
dzy teoretycznej uzyskanej na lekcjach z przedmiotów 
zawodowych z konkretnym zadaniem do wykonania, 
sprawdzić ich przydatność zawodową, utrwalić zdo-
bytą dotychczas wiedzę, nauczyć organizacji pracy 
i współpracy w zespole, ocenić adaptację uczniów do 

6 Red. S. M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji 
zawodowych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 
36-45
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pracy zawodowej i nauczyć ich umiejętności manual-
nych i intelektualnych związanych z zawodem7.
 Nauczyciel przedmiotów zawodowych zaj-
muje się organizacją i  realizacją procesu nauczania 
i uczenia się treści zawodowych. Działania te mają one 
charakter teoretyczny i praktyczny. Szkolenie zawodo-
we można prowadzić w formie szkolnej i pozaszkolnej. 
W szkole zawodowej pracują nauczyciele przedmiotów 
ogólnych, zawodowych (teoretycznych i  praktycznej 
nauki zawodu), wychowawcy internatów, instruktorzy 
zajęć pozalekcyjnych, pedagodzy szkolni i biblioteka-
rze. W szkołach współpracujących z zakładami pracy 
lub w  kształceniu rzemieślniczym naukę praktyczną 
kształtują instruktorzy praktycznej nauki zawodów. 
Można ich podzielić na: instruktorów działowych, 
uczących na ogół w  warsztatach szkoleniowych, in-
struktorów stanowiskowych, którymi są mistrzowie 
lub wykwalifikowani robotnicy wykonujący prace na 
konkretnym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie lub 
warsztacie rzemieślniczym, którym są przydzieleni do 
opieki uczniowie, a  także instruktorzy rozprowadza-
jący, bo przydzielający uczniów pod opiekę instrukto-
rów stanowiskowych. Ich zadaniem jest kontrola pracy 
uczniów, ich postaw i pilnowanie dyscypliny.
 W ostatnich latach przybywa na rynku pod-
miotów prowadzących pozaszkolne formy kształcenia 
i  doskonalenia zawodowego. Organizują one kursy, 
kursokonferencje, sympozja, szkolenia warsztatowe, 
seminaria, praktyki i  staże, a  także samokształcenie 
kierowane. W tej formie kształcenia najpowszechniej-
szą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele kursów. Są 
oni wykładowcami lub instruktorami. Treści przeka-
zywane przez nauczycieli muszą nie tylko być zapa-
miętane przez słuchaczy, ale również wykorzystane 
podczas wykonywania pracy w danym zawodzie.
 Nauczyciel przedmiotów zawodowych spraw-
dza wiedzę i umiejętności uczniów już na początku ich 
współpracy z grupą, indywidualizuje cele kształcenia, 
dostosowuje tempo nauki do indywidualnych możli-
wości uczniów, udostępnia im alternatywne źródła in-
formacji, żeby przystosować ich do różnych sposobów 
nauki, kontroluje postępy ich pracy8.
 W  czasie realizacji programów kształcenia 
do nauczyciela przedmiotów zawodowych docierają 

7 T. Ornatowski, J. Figurski, Praktyczna nauka zawodu, 
Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii 
Eksploatacji, Radom 2000, s. 22.
8 F. Szlosek, Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, 
Wydział Nauczycielski Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. K. 
Pułaskiego, Instytut Technologii Inżynierskiej, Radom 1995, s. 
33-34 i 40

wytyczne dotyczące zakresu i  doboru treści naucza-
nia. Musi on spełnić określone warunki nauczania 
i  uczenia się oraz dopasować formy, środki i  metody 
kształcenia do warunków i możliwości uczniów. Efek-
tywność kształcenia zawodowego zależy głównie od 
pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych. Jednak 
efekty pracy nauczycieli zawodowych różnią się od 
siebie. Przyczynami takiego stanu są różnice w pozio-
mie kwalifikacji nauczycieli, odmienne od nauczanych 
przedmiotów przygotowanie kierunkowe, różnice 
w  przygotowaniu merytorycznym i  pedagogicznym. 
W  przypadku nauczyciela zawodowego ważne jest 
również jego doświadczenie merytoryczno-praktyczne 
nabyte w czasie pracy w określonym zawodzie w zakła-
dzie pracy. Nauczyciel przedmiotów zawodowych jest 
przewodnikiem uczniów po wiedzy zawodowej, orga-
nizatorem procesu uczenia uczniów i doradcą w zakre-
sie samokształcenia9.
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W Nałęczowie pojawił się we wrześniu 1890 r. Liczył, 
że znajdzie utrzymanie dla siebie, ale i  podreperuje 
nadwątlone zdrowie. Zamieszkał w dworze Michała 
Górskiego. Miał uczyć jego trzy córki i syna. Miał też 
swoich „prywatnych” uczniów, m.in. chłopskie dzie-
ci np. Wojtka Poniatowskiego i Michała Tarkę – syna 
stróża z uzdrowiska. Jakim był nauczycielem? Zacho-
wane listy i pisany przez pisarza dziennik wskazują, 
że nieszczególnie mu się wiodło. Nie umiał znaleźć 
drogi do swoich podopiecznych. Był zamknięty w so-
bie, szukał samotności, toteż jak tylko mógł, uciekał 
na spacery w nałęczowskie wąwozy - nastrojony pesy-
mistycznie, zajęty swoimi chorobami. 
 Dopiero rok później w  1891 r. przełamuje 
swoją samotność. Bliżej poznaje Oktawię Rotkiewi-
czową – młodą wdowę z  maleńką córeczką. Zacho-
wała się korespondencja miedzy nimi z tego okresu, 
która świadczy o rodzącym się uczuciu. Oboje mieli 
plany małżeńskie. Tym planom matrymonialnym 
przeciwny był ojczym Oktawii – Konrad Chmielew-
ski i  matka, również Oktawia. Sądziła, że córka nie 
będzie szczęśliwa z człowiekiem bez posady, majątku, 
zwłaszcza że teksty, które drukował, nie przynosiły 
dochodu. Do ślubu jednak doszło. Odbył się 3 wrze-
śnia 1892 r. – nie w Nałęczowie, a w Policznej, nie-
daleko Czarnolasu. Ślubu udzielał mu kolega szkolny 
- ksiądz Antoni Grudziński. Żeromski miał 28 lat, 
Oktawia – była 2 lata starsza. Świadkiem był m.in. 
Bolesław Prus. Później Żeromscy wyjechali na 4 lata 
do Szwajcarii do Raperswilu, bo tam pisarz objął sta-
nowisko pomocnika bibliotekarza w Muzeum Naro-
dowym Polskim. Tam powstały m.in. teksty „O żoł-
nierzu tułaczu” i „Rozdziobią nas kruki, wrony”, tam 
też rodzi się zarys „Syzyfowych prac” i  „Ludzi bez-
domnych”. Po powrocie ze Szwajcarii nazwisko Że-
romskiego było już głośne, a utwory budziły niezwy-
kłe zainteresowanie. 
 8 września 1899 urodził się Żeromskim syn 
Adam. Pisarz pracował w  bibliotece Ordynacji Za-
mojskich w Warszawie. Później wyjechał do Włoch, 
na Korsykę, był też w  Zakopanem. Na wiosnę 1905 
r. przeniósł się na stałe wraz z  rodziną do Nałęczo-
wa. Ponieważ mieszkanie w willi „Oktawia” z teścio-
wą było krępujące, postanowił zbudować sobie w jej 
pobliżu pracownię. Za 200 rubli nabył jedną morgę 
placu za część honorarium za „Popioły” – nazywa ten 

plac „Popiołówką”. Zbudował tam jednoizbową chatę 
w  stylu zakopiańskim z  czterocalowych sosnowych 
bali według projektu Jana Koszczyc Witkiewicza. We 
wrześniu pracownia była skończona. Tu powstały 
m.in. „Dzieje grzechu”, „Róża”, „Słowo o bandosie”. 
Chata służyła też za miejsce spotkań działaczy po-
litycznych i  społecznych. Tu ukrywali się zbiegowie 
z  zamku lubelskiego, tu przechowywano konspira-
cyjną bibułę, a nawet broń.
 Gdy w  1905 r. nastąpił wybuch rewolucji 
w  Rosji, ułatwiło to społeczną aktywność Polaków. 
Żeromski w  tych czasach był niezwykle aktywny 
w  pracy społeczno-oświatowej. Organizował kursy 
dla uczniów szkoły rzemieślniczej, z  jego inicjaty-
wy powstał też Uniwersytet Ludowy. Słuchaczami 
byli rzemieślnicy, służba, wyrobnicy i  chłopi z oko-
licznych wsi. Jeden z  pierwszych wykładów odbył 
się w  hotelu Zagajewskiego, znajdującym się przy 
alei Lipowej w pobliżu parku (dzisiaj jest tam Urząd 
Miasta). Słuchacze byli zachwyceni. Niestety, wśród 
mieszkańców Nałęczowa znalazła się dość duża gru-
pa konserwatywnie myślących obywateli i  zarzuciła 
Żeromskiemu zbytni radykalizm i  rozzuchwalenie 
chłopstwa. Właściciel hotelu, ulegając naciskom, nie 
zgodził się więc na dalsze wykłady. Jednak Żeromski 
nie poddał się. Wypożyczył od Michała Górskiego 
zwykłą szopę, która do tej pory służyła za składowi-
sko kartofli. Była ona położona na uboczu przy dzi-
siejszej ulicy Poniatowskiego. W  tej właśnie szopie 
z inicjatywy Żeromskiego odbyły się w ciągu dwóch 
lat 102 odczyty i imprezy oświatowe.
 W 1906 r. pisarz powołał też do życia Towa-
rzystwo Oświatowe „Światło”, które wkrótce rozsze-
rzyło swą działalność na całą Lubelszczyznę. Znowu 
urządzał odczyty. W tym celu sprowadzał prelegen-
tów z  Warszawy, organizował amatorskie przedsta-
wienia teatralne dla ludu – układał repertuar z utwo-
rów „zakazanych”. To wszystko działo się w  owej 
szopie na Pałubach. Żeromskiemu zależało też by 
zająć się nauczaniem nałęczowskich i  okolicznych 
dzieci, zwłaszcza tych najuboższych, których rodzi-
ców nie stać było na kształcenie we własnym zakre-
sie. Chodziło oczywiście o szkołę polską. Taką szkołę 
otwarto w kwietniu 1906 r. Mieściła się ona począt-
kowo w willi „Oktawia”, w mieszkaniu Żeromskich. 
W sezonie letnim jednak, kiedy przyjeżdżali kuracju-
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sze i letnicy, szkoła musiała przenieść się do oficyny, 
a  później wynajmować miejsce gdzie indziej. Oczy-
wiście szkoła działała nielegalnie. W  samym Nałę-
czowie, w  niektórych kręgach konserwatywnie na-
stawionej inteligencji głośno protestowano. Żeromski 
uświadomił sobie, że by realizować postawione sobie 
cele, należało mieć swój lokal. 
 Podjął więc decyzję o budowie własnego bu-
dynku. Pisarz upatrzył sobie miejsce na tzw. błoniu 
nałęczowskim, ale właściciel gruntu pod naciskiem 
innych, odmówił sprzedaży. Nie zawiódł Michał Gór-
ski, który za 100 rubli zgodził się sprzedać kawałek 
gruntu. Było to wtedy dość daleko od centrum miasta, 
ale w malowniczej Słowiczej Dolinie i Górze Ponia-
towskiego. Takie położenie miało swoje dobre strony 
– pozwalało na lepsze konspirowanie tych prac, które 
nie były przez władze zaborcze dozwolone. Projekt 
budynku i dozór nad wykończeniem należał do Jana 
Koszczyc Witkiewicza. Budowę rozpoczęto późną 
jesienią w 1906 r. Żeromski bardzo liczył na pomoc 
społeczeństwa przy finansowaniu przedsięwzięcia, 
ale nadzieje jego w dużej mierze zawiodły. Co prawda 
organizowano zbiórki pieniężne, koncerty i przedsta-
wienia, ale to wszystko było za mało. Bardzo było też 
silne lobby miejscowej kołtunerii wrogo nastawionej 
do tej inicjatywy. Po podliczeniu inwestycji okazało 
się, że Żeromski pokrył trzy czwarte kosztów, czyli 
zapłacił 6000 rubli. Przeznaczył na to honorarium 
autorskie za „Dzieje grzechu”. Ochronkę otwarto 19 
lipca 1907 r. Formalnie właścicielem był Żeromski 
(ze względu na przepisy urzędowe), ale zarządzanie 
sprawami szkoły przekazał Towarzystwu „Światło”. 

Jednak bieżące funkcjonowanie ochronki, jej finan-
sowanie w dużej mierze było dalej pokrywane przez 
Żeromskiego.
 Coraz trudniej było mu prowadzić półle-
galną i  konspiracyjną pracę społeczno-oświatową. 
Żandarmi przed każdym niedzielnym odczytem ota-
czali szopę „na Pałubach”, represje się wzmagały, np. 
w  biały dzień porywają nauczycielkę Faustynę Mo-
rzycką. Ona też, już z więzienia, ostrzegła pisarza, by 
wyjechał z Nałęczowa, bo ktoś zdradził. I faktycznie, 
pod koniec 1908 r. Żeromscy opuścili Nałęczów.
 Źle się również działo w  ich małżeństwie. 
Choć byli jeszcze razem ze względu na syna, to rozpad 
związku stał się nieodwracalny. Ostatecznie rozstali 
się w 1912 r. Żeromski założył nową rodzinę z malar-
ką Anną Zawadzką. Z tego związku rok później uro-
dziła się córka Monika. Wszyscy mieszkali już wtedy 
w Zakopanem.
 Jeszcze raz przyjechał Żeromski do Nałęczo-
wa w połowie czerwca 1918 r. Przywiózł tam chorego 
na gruźlicę syna. Niestety Adam zmarł w  „Chacie” 
w  nocy 30 lipca 1918 r. w  wieku 19 lat. Pochowany 
został na bochotnickim cmentarzu.
 Do Nałęczowa wrócił Żeromski na krótko 
jeszcze cztery lata później, w  1920 r., by przenieść 
zwłoki syna z  cmentarza do mauzoleum w  pobliżu 
„Chaty”, wzniesionego według projektu Koszczyc 
Witkiewicza. Nigdy już więcej do Nałęczowa nie 
przyjechał.

Elżbieta Mazierska – polonistka, mieszka w Nałęczowie.
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Problem przestępczości i  demoralizacji nieletnich 
stanowi jeden z najgroźniejszych problemów społecz-
nych na świecie i  jest on przedmiotem wielu badań 
naukowych, które prowadzone są również w Polsce.  
Przyczyn tego niekorzystnego zjawiska można upa-
trywać w  wielu różnorodnych czynnikach, jednym 
z  nich jest przestępczość i  demoralizacja nieletnich 
pozbawionych kompleksowej opieki rodziców na sku-
tek ich migracji zarobkowej.
 M. Wysocka-Pleczyk pisze: „Choć udział nie-
letnich w  statystykach przestępczości nie zwiększył 
się w ostatnich latach, to jednak można zauważyć ta-
kie niepokojące tendencje, jak obniżenie wieku osób 
łamiących prawo, zwiększenie liczby dziewcząt doko-
nujących czynów zabronionych, coraz brutalniejsze 
formy przestępczości, postępujący swoisty „egalita-
ryzm” przestępczości, czyli rozszerzanie się zjawiska 
łamania norm prawnych na wszystkie klasy społecz-
ne”1. 
 Wpływ na zwiększenie się liczby dziewcząt 
popełniających czyny przestępcze należy widzieć 
w  zmianach postrzegania płci i  zatracaniu ostrości 
i wyrazistości ról społecznych. Trudno dokonać po-
działu na zachowania typowo męskie i damskie, dzi-
siejszy mężczyzna to nie tylko osoba dbająca o budżet 
domowy, ale i  partner w  wychowywaniu dzieci czy 
prowadzeniu gospodarstwa domowego, a  dzisiejsza 
kobieta to nie tzw. „kura domowa”, siedząca w domu 
i opiekująca się dziećmi, ale i osoba świetnie dająca 
sobie radę na polu zawodowym, często odnosząca 
większe sukcesy w  tej sferze niż mężczyzna. Należy 
zdać sobie sprawę z powyższych tendencji, jeśli chce 
się skutecznie walczyć z niekorzystnymi zjawiskami 
społecznymi, do których zaliczamy między innymi 
przestępczość nieletnich i demoralizację. 

POJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

 Pojęcie „przestępczość nieletnich” nie jest 
terminem jednoznacznym, istnieje wiele kryteriów, 
według których można określić podstawowe cechy 

1 M. Wysocka-Pleczyk (red.) B. Gula, M. Wysocka-
Pleczyk, Przestępczość nieletnich, Wydawnictw Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 7.

tego pojęcia, jest to między innymi granica wieku 
osoby, którą określa się, jako „nieletnią” czy też kata-
log zachowań uważanych za przestępstwo.
 W Kodeksie Karnym2 istnieje zapis, iż zgod-
nie z Art. 1 § 1 odpowiedzialności karnej podlega tyl-
ko ten, który popełnia czyn zabroniony pod groźbą 
kary przez ustawę, która obowiązuje w czasie jego 
popełnienia. § 2 z  kolei mówi o  tym, iż przestęp-
stwa nie stanowi czyn zabroniony, którego społeczna 
szkodliwość jest znikoma. § 3 natomiast stanowi, iż 
sprawca czynu zabronionego nie popełnia przestęp-
stwa, jeśli nie można mu przypisać winy w czasie po-
pełnienia czynu3.
 Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę  na 
samo określenie „nieletniego”, gdyż jest ono również 
dosyć niejednoznaczne. Według J. Błachut, A. Ga-
berle i K. Krajewskiego odróżniać należy: po pierw-
sze - nieletnich w rozumieniu KK (prawnokarnym), 
którymi są osoby poniżej 17 roku życia (art. 10 § 1 
k.k.) oraz po drugie nieletnich w rozumieniu ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich4 (procedural-
no-wychowawczym).
 Mówiąc o pierwszym z nich należy zwrócić 
uwagę na „nieletnich niezdolnych do ponoszenia 
winy, a  więc do popełniania przestępstwa (art. 1 § 
3 k.k.), lecz jedynie czynu zabronionego pod groźbą 
kary (art. 1 § 1 k.k.)” oraz „nieletnich, którzy mogą 
odpowiadać za popełnienie niektórych przestępstw, 
określonych w KK (art. 10 § 2 k.k.)”5.
 Mówiąc natomiast o  drugim z  nich należy 
zwrócić uwagę na „osoby w  wieku do lat 18 wyka-
zujące przejawy demoralizacji (art. 1 § 1 pkt 1 i art. 
2 u.p.n.), osoby, które dopuściły się „czynu karalne-
go” (w rozumieniu u.p.n.) po ukończeniu 13 lat, a nie 
ukończyły lat 17 (art. 1 § 1 pkt 2 u.p.n.) oraz w wieku 

2 Ustawa z dnia 6 VI 1997r. - Kodeks Karny (tekst jednolity, Dz. 
U. z 1997r., nr 88, poz. 553z późn. zm., zwana dalej KK).
3 T. Bojarski (red.), Kodeks Karny, Lexis Nexis, Warszawa 2009, 
s. 22.
4 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 X 
1982r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2002r., nr 711, poz. 109 z późn. 
zm., zwana dalej u.p.n.).
5 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, 
Wydawnictwo Arche s.c., Gdańsk 1999, s. 317;

wPŁYw MIGrACjI ZArOBkOwEj rODZICów 
NA ZABUrZENIA FUNkCjI rODZINY

Agnieszka Osman
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do 21 lat, wobec których orzeczono środki wycho-
wawcze lub poprawcze (art. 1 § 1 pkt 3 u.p.n.).”6 
 Z kolei zgodnie z Encyklopedią pedagogiczną 
XXI wieku przestępczość nieletnich to „całokształt 
czynów karalnych noszących znamiona przestęp-
stwa, popełnianych przez nieletnich (zgodnie z u.p.n. 
w wieku między 13, a 17 rokiem życia). Chodzi o ten 
rodzaj czynów karalnych orzekanych przez sąd, któ-
rych sprawcami są osoby nieletnie, niekiedy celowo 
działające z dorosłymi”7.
 Od przestępczości należy odróżnić pojęcie 
demoralizacji, która „jest stanem osobowości cechu-
jącym się negatywnym nastawieniem wobec ocze-
kiwań społecznych, zgodnych z  rolami społecznymi 
nieletniego.8” 
 Według A. Sochackiego najczęstszymi ob-
jawami demoralizacji nieletnich są wagary, uciecz-
ki z  domów, stosowanie różnego rodzaju środków 
odurzających, przynależność nieletnich do subkultur 
młodzieżowych, sekt, czy przebywanie i  uczestnic-
two w środowiskach kryminogennych lub zorganizo-
wanych grupach przestępczych, a co się z tym wiąże 
popełnianie przestępstw i  dopuszczanie się czynów 
zabronionych, nieprzestrzeganie norm społecznych, 
brutalizacja zachowań, których przyczyną może być 
wadliwe wypełnianie funkcji wychowawczych ze 
strony rodziców, czy opiekunów.

ROZMIARY, DYNAMIKA I STRUKTURA PRZE-
STĘPCZOŚCI NIELETNICH

 Warto zauważyć, iż największa liczba spraw 
nieletnich została zarejestrowana w  roku 2008, jak 
również na to, iż więcej spraw miało związek z czyna-
mi karalnymi niż z demoralizacją. Najwięcej czynów 
karalnych dotyczy przestępstw przeciwko mieniu. 
Dopuściło się ich w roku 2000, aż 18488 nieletnich, 
należy tutaj wyróżnić: kradzież rzeczy, kradzież 
z włamaniem (w 2000 roku było to 6129 nieletnich), 
rozbój (w 2000 roku było to 2152 nieletnich), kradzież 
rozbójnicza (w 2007 roku było to 69 nieletnich), wy-
muszenie rozbójnicze (w 2000 roku było to 695 nie-
letnich) oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 
dopuściło się ich w roku 2007 aż 5684 nieletnich. Na-

6 Ibidem, s. 317- 318.
7 L. Pytka (red.) T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, Tom 
IV, s. 1091.
8 Podaje za: M. Stefański, Analiza niedostosowania 
przestępczego wśród nieletnich, [w:] (red.) A. Jaworska, 
Kryminologia… op. cit., s. 24.

leży tutaj wyróżnić zabójstwo (w  2000 roku było to 
17 nieletnich), uszczerbek na zdrowiu (w 2007 roku 
było to 1693 nieletnich), udział w  bójce lub pobiciu 
(w 2007 roku było to 2672 nieletnich), przestępstwa 
z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii (w 2005 roku 
było to 1257 nieletnich).
 Wato zwrócić uwagę na fakt, iż w przestęp-
czości nieletnich w  wybranych kategoriach syste-
matycznie zwiększa się przestępczość narkotykowa, 
drogowa oraz bójki i  pobicia. Tempo wzrostu prze-
stępczości nieletnich uzależnione jest od wielu różno-
rodnych czynników natury społecznej, ekonomicznej 
czy prawnej.

RODZINA, JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWI-
SKO WYCHOWAWCZE

 Kluczowe znaczenie w  życiu każdego czło-
wieka ma środowisko wychowawcze, w  którym 
przyszło nam dorastać, ponieważ stanowi ono miej-
sce narodzin w  aspekcie zarówno fizycznym, jak 
i duchowym. Jak pisze K. Pospiszyl i E. Żabczyńska 
„środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem 
wychowawczym w  życiu dziecka. Tu nawiązuje ono 
pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierw-
sze doświadczenia z  dziedziny współżycia społecz-
nego. Stają się one podwaliną i  zaczątkiem rozwoju 
społecznego małego człowieka, rzutując nieraz w de-
cydujący sposób na całe jego przyszłe życie”9. Rodzi-
na wywiera decydujący wpływ na dorosłe życie nie-
letnich, to od niej zależy, jak ono będzie wyglądało, 
dlatego niezwykle istotny jest fakt, aby spełniała ona 
w sposób prawidłowy swoje wszystkie funkcje, a mia-
nowicie funkcje prokreacyjną, produkcyjną, usługo-
wo-opiekuńczą, socjalizacyjną i psychohigieniczną. 
 Niezwykle istotny są również kontakty nie-
letnich z rodzicami, opiekunami oraz tworzenie wię-
zi emocjonalnych. Z  przykrością należy stwierdzić, 
że kontakty te ulegają zatraceniu w wielu rodzinach 
i są zastępowane przebywaniem nieletnich w grupach 
nieformalnych, długotrwałym przesiadywaniem 
przed telewizorem czy komputerem, a środki maso-
wego przekazu mają coraz większy negatywny wpływ 
na psychikę nieletnich, ponieważ przekazy telewizyj-
ne i komputerowe serwują coraz większą dawkę prze-
mocy i agresji. Obrazy te uaktywniają się w psychice 
najmłodszych i  są przez nich powielane. Telewizja 
wywiera negatywne skutki, wśród których na uwa-

9 K. Posipiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka 
niedostosowanego społecznie, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1985, s. 84.
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gę zasługują przyjmowanie przez chłopców postawy 
macho, agresywnych czy pogardliwych wobec kobiet, 
u  dziewcząt wywołują zaś cynizm. Częste ekspono-
wanie przemocy powoduje również występowanie 
u widzów znieczulicy na krzywdę innych ludzi.

PRZYCZYNY MIGRACJI ZAROBKOWEJ

 Wśród przyczyn migracji i migrantów moż-
na wyróżnić następujące typy:
- ekonomiczne - zmiana miejsca pobytu ze względu 
na chęć poprawienia warunków bytowych - znalezie-
nie lepszej i  lepiej płatnej pracy, zmiana charakteru 
pracy (np. z  rolniczej na poza rolniczą), uzyskanie 
awansu zawodowego;
- pozaekonomiczne:
• rodzinne - zmiana miejsca zamieszkania na sku-

tek łączenia rodzin, zawierania małżeństw;
• społeczne - migracja ze względu na chęć zmiany 

środowiska społecznego;
• polityczne - migracja w  wyniku wojny, ucisku 

władz, zmian granic politycznych, powstania no-
wego państwa;

• narodowościowe - migracja spowodowana zmia-
ną granic państw i prześladowaniem grup etnicz-
nych w ojczyźnie;

• religijne - migracja z powodu prześladowań re-
ligijnych;

• społeczne - migracje spowodowane zawieraniem 
związków małżeńskich, nauką niesnaskami spo-
łecznymi, brakiem więzi społecznych czy chęcią 
uniknięcia presji społeczności lokalnych itp.;

- psychologiczne;
- inne - np. migracje na skutek klęsk żywiołowych.

SKUKI MIGRACJI ZAROBKOWEJ RODZICÓW

 Ogólnie można powiedzieć, że wyróżniamy 
negatywne i pozytywne skutki emigracji. Wśród ne-
gatywnych na uwagę zasługuje rozdzielenie rodzin, 
a co się z tym wiąże, osłabienie więzi emocjonalnych 
pomiędzy członkami rodziny. Może to prowadzić do 
separacji czy rozwodu (jeśli mowa o małżonkach) lub 
do poczucia opuszczenia i  odrzucenia (jeśli mowa 
o stosunku emocjonalnym występującym pomiędzy 
rodzicami a  dziećmi). Należy podkreślić również 
fakt, iż najmłodsi - w przypadku pozostawienia bez 
opieki - są pozbawieni również kompleksowej opieki 
rodziców, a to prowadzi do wystąpienia u nich takich 
niekorzystnych zjawisk, jak przestępczość i demora-
lizacja. Na uwagę zasługuje również oderwanie emi-

grantów od rodzimej kultury, a  to z kolei powoduje 
trudności w  przekazie młodszemu pokoleniu dzie-
dzictwa kulturowego. 
 Do pozytywnych skutków emigracji możemy 
zaliczyć poprawę warunków bytowych wielu rodzin 
- możliwość uzyskania wyższych zarobków, podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych emigrantów, co daje 
również większe szanse na znalezienie pracy w kraju 
po powrocie z emigracji.

WPŁYW MIGRACJI ZAROBKOWEJ RODZICÓW 
NA PRZESTĘPCZOŚĆ I DEMORALIZACJĘ NIE-
LETNICH 

 Według K. Pospiszyla i E. Żabczyńskiej po-
zbawienie dziecka opieki, bezpieczeństwa, uznania, 
poszanowania godności oraz stabilizacji życiowej, 
a  także niepewność w  stosunku do najbliższych 
ujemnie oddziałuje na formowanie się osobowości, 
przebieg i skutki procesu identyfikacji i internalizacji.
 A. Kwak zwraca uwagę na zagrożenia dla ro-
dziny, a zatem i sytuacji dziecka, które niesie migracja 
zarobkowa rodziców. „Powroty wymagają zawsze po-
nownego wejścia w rolę męża i ojca oraz żony i mat-
ki. Stwarzają podłoże dla wielu sytuacji stresowych, 
których konsekwencją stają się konflikty małżeńskie 
i trudności w nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem. 
Rodziny takie z  uwagi na sposób funkcjonowania 
przypominają rodziny niepełne. Ze względu na sy-
tuację społeczno-ekonomiczną niektórzy rodzice po-
chłonięci są pracą zarobkową i coraz mniej czasu po-
święcają swym dzieciom, które szczególnie w wieku 
dorastania potrzebują kontroli i  wglądu w  wartości 
życia”10. 
 Jak pisze S. Golinowska, podając za Suarez-
Orozco, „z badań ostatnich lat należy zwrócić uwa-
gę na harvardzki projekt The Transnationalization of 
Families: Immigrant Separations and Reunification, 
który dzięki longitudinalnym badaniom adaptacji 
uczniów z rodzin imigranckich odkrywa fakt wielo-
letnich rozstań z  rodzicami czy jednym z  rodziców 
i ich poważny wpływ na trudności integracyjne dzie-
ci oraz ich osiągnięcia szkolne. Rodziny, które razem 
(bez rozstań) przeszły imigrancką traumę, wspierając 
się wzajemnie, znacznie lepiej dały sobie radę z trud-
nościami adaptacyjnymi dzieci.
 Badania rodziny i dzieci zostawionych w kra-
ju, gdy jedno z rodziców lub oboje pracują za grani-

10 Podaje za: Źródło internetowe: www.malopolska.edu.pl , 
28/10/2011r
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cą, nie mają jeszcze takiej tradycji (...). Jednak z pełną 
stanowczością można twierdzić, że każdy przypadek 
długotrwałego rozłączenia rodziny jest dla dziecka 
niekorzystny, nawet gdy wyjeżdża tylko jedno z  ro-
dziców. Rodzice to pierwsze środowisko, z jakim sty-
ka się dziecko. W nim kształtuje się jego rozwój i póź-
niejsze relacje z  innymi ludźmi i własnymi dziećmi. 
Emigracja najbliższych to czas zubażający dziecięcy 
świat.
 Dzieci źle znoszą rozłąkę i choć mają rodzi-
ców, czują się sierotami. Stres i  cierpienie okazują 
w różny sposób. Gorzej się uczą, wagarują, popadają 
w  uzależnienia. W  skrajnych przypadkach są agre-
sywne, wchodzą w konflikty z prawem”11. 
 Nieobecność rodzica w  domu (szczególnie 
ojca) ma negatywny wpływ na proces socjalizacyjno-
wychowawczy dzieci i młodzieży.
 Mianem eurosieroctwa, określa się fakt nie-
posiadania obojga rodziców lub jednego rodzica, któ-
rzy opuszczają  kraj za pracą. To zjawisko zalicza się 
jako jedno z  poddziedzin „sieroctwa społecznego”, 
pozostawia długotrwały ślad w psychice dziecka. Wy-
wiera szereg trudności psychologicznych, w tym emo-
cjonalnych, wśród nich na uwagę zasługują zachwia-
na psychika, nieufność, niska samoocena i trudności 
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z ró-
wieśnikami. Eurosieroctwo ma również ogromny 
wpływ na proces socjalizacyjno-wychowawczy dzieci 
i  młodzieży - sytuacja, która je dotknęła, wywołuje 
u nich poczucie niezrozumienia, bezradności czy od-
rzucenia. Uczucia te z reguły nie są tłamszone w so-
bie, lecz odreagowywane poprzez chwilowe wybuchy 
agresji.
 Z przeprowadzonych przeze mnie badań, któ-
rym objęto 26 kuratorów zawodowych i społecznych 
II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach 
Rodzinnych i  Nieletnich, przy Sądzie Rejonowym 

11 S. Golinowska, Społeczny wymiar emigracji w krajach 
wysyłających, [w:] Polityka społeczna, 2008, nr 11- 12, s. 20- 21.

w Tychach, można wysunąć wnioski, iż migracja za-
robkowa rodziców ma wpływ na powstawanie prze-
stępczości i demoralizacji u części nieletnich, co wy-
nika z braku poczucia bezpieczeństwa, braku kontroli 
nad nimi oraz braku odpowiednich wzorców zacho-
wań. Migracja zarobkowa rodziców ma niekwestio-
nowany wpływ na obniżenie się wyników w  nauce 
nieletnich, powstanie złożonych trudności szkolnych 
oraz obniżenie frekwencji w szkole i wagary. Migra-
cja zarobkowa rodziców ma również wpływ na obni-
żenie dyscypliny, złe zachowanie i agresję nieletnich 
oraz sięganie przez nich po używki (tytoń, alkohol 
czy narkotyki) i  dopuszczanie się innych zachowań 
ryzykownych, takich, jak na przykład przedwczesna 
inicjacja seksualna. Ma ona wpływ na powstawanie 
u  nieletnich osób zaburzeń emocjonalnych, niskiej 
samooceny, chęci zwrócenia na siebie uwagi. Wyjazdy 
zagraniczne rodziców są dla nieletnich dzieci niezwy-
kle dotkliwe, większość nieletnich chciałoby, aby ro-
dzice pracowali w Polsce i mieszkali razem z rodziną. 
Uczucia, jakie towarzyszą nieletnim podczas migracji 
rodziców, to smutek, złość, poczucie porzucenia i po-
czucie swobody. Wyjazdy mają wpływ na pogorszenie 
kontaktów między pozostawionymi w kraju dziećmi 
a rodzicami. Cechy osobowe charakteryzujące nielet-
nich, określanych mianem eurosierot, to apatia, lęk, 
pesymizm, nietowarzyskość, drażliwość, niepokój, 
agresja, wybuchowość, zmienność, impulsywność, 
bierność, ostrożność, wrażliwość, niefrasobliwość. 
Rodzic pozostający w  kraju ma problem z  prawi-
dłowym spełnianiem swoich rodzicielskich funkcji, 
a przede wszystkim z zaspokajaniem potrzeb emocjo-
nalnych dzieci.

Agnieszka Osman- studentka pedagogiki resocjaliza-
cyjnej z profilaktyką społeczną.
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Pracujemy w  oświacie. Teoretycznie mamy uczyć. 
Czy zawsze tak się dzieje? Czy każdy nauczyciel wy-
korzystuje wszystkie zasoby swoje i  uczniów? Może 
nas w tym wspierać proces coachingowy.
 Coaching  –  to proces pomagania ludziom 
i zespołom ludzi w realizacji ich osiągnięć. Polega na 
aktywizowaniu mocnych stron ludzi (tzw. wewnętrz-
nych zasobów), pomocy w przekraczaniu osobistych 
barier i ograniczeń pojawiających się  na drodze do 
ich optimalnego funkcjonowania  oraz na ułatwianiu 
im bardziej efektywnego współdziałania w  zespo-
le. Zatem, skuteczny coaching   uwzględnia zwięk-
szanie efektywności jednostki zarówno w  obszarze 
zadaniowym, jak też relacyjnym. Coaching dąży 
do osiągnięcia konstruktywnej zmiany, skupiając 
się na definiowaniu  i  osiąganiu konkretnych celów. 
Metody stosowane w  coachingu skupiają się przede 
wszystkim na rozwiązaniu problemu, promując przy 
tym nowe strategie myślenia i działania.1  Zadaniem 
coachingu jest więc tworzenie zmiany w dotychcza-
sowym życiu klienta lub grupy klientów poprzez 
wspieranie  ich mocnych stron oraz wydobycie tych 
umiejętności i zasobów kreatywności, które klient już 
posiada, a omijanie przeszkód, które uniemożliwiają 
mu realizację zamierzonych celów2. 
 Słowo coaching nie ma trafnego polskiego 
odpowiednika. Z  jednej strony kojarzy się ze szko-
leniem sportowców, z  drugiej - z  zarabianiem pie-
niędzy w  biznesie. Jednak ta metoda – wspierania 
i  pomnażania zasobów - śmiało może być też sto-
sowana w oświacie. Coaching to uwalnianie energii 
i potencjału ludzi, którzy nabyli już określoną wiedzę. 
Są specjalistami w  swej dziedzinie, ale bardzo czę-
sto stają wobec potrzeby wdrażania w życie nowych 
możliwości i  rozwiązań. Potrzebują wtedy wsparcia 
w  usuwaniu barier, obaw i  wewnętrznych ograni-
czeń. Coaching stanowi trzon indywidualnej pracy 
z  uczestnikami, umożliwiając dopasowanie zakresu 
interwencji do potrzeb odbiorców, w tym szczególnie 
w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości, 

1 Za: From Coach to Awakener, Capitola, Meta Publications 
2003.
2 www.tio-tarnow.pl/educoaching2.html

poszukiwania rozwiązań indywidualnych proble-
mów, wzrostu poczucia zaangażowania w  wykony-
wane obowiązki, co przekłada się na wzrost efektyw-
ności pracowników, a tym samym przyczynia się do 
podniesienia jakości pracy.
 W gronie czytelników „Dialogu Edukacyjne-
go” z pewnością znajdzie się wiele osób, którym temat 
ten nie jest obcy. Wizytatorzy, doradcy metodyczni, 
doświadczeni nauczyciele i  opiekunowie stażystów, 
musieli się zetknąć z tą tematyką. Podobnie dyrekto-
rzy szkół stawiający na rozwój grona nauczycielskiego. 
Bo w istocie rzeczy coaching poświęcony jest właśnie 
rozwojowi szeroko rozumianego personelu. Pomaga 
danej osobie w  doskonaleniu jej działania przez re-
fleksję, zaszczepienie konkretnej umiejętności lub 
wykorzystanie odpowiedniej dziedziny wiedzy.  Co-
aching może służyć zaplanowaniu procesu, tak, aby 
uczestnik szkolenia  - przez rzetelną ocenę bądź ukie-
runkowaną praktykę i regularną informację zwrotną 
- mógł rozwijać swoje umiejętności i  osiągać okre-
ślone kompetencje. Coach koncentruje się na celach, 
które wybierają klienci. Wyłania rozwiązania i strate-
gie z informacji pochodzących od klienta. Zapewnia 
nową perspektywę i  pomaga mu w  wyzwalaniu ich 
naturalnej siły, ponieważ bazą coachingu jest idea, że 
to klient jest twórczy i pełen zasobów.  Siła coachingu 
wynika więc z relacji pomiędzy coachem i klientem.  
To klient decyduje o  tym, nad czym pracuje w rela-
cji coachingowej. Decyduje też o tym, w którą stronę 
podąża, czyli definiuje cel podróży. Rolą coacha jest 
przypominanie o tym celu, gdy klient gubi kierunek.
 W  Polsce osób zajmujących się zawodowo 
coachingiem jest wciąż jeszcze niewiele, można za-
ledwie mówić o kształtowaniu się tej nowej profesji, 
której tajniki trzeba doskonalić latami, a wiedzę czer-
pać systematycznie z  wielu dziedzin. Poza umiejęt-
nością stwarzania odpowiedniej atmosfery podczas 
procesu wzmacniania powinien on znać teorie ucze-
nia się i mieć wiedzę na temat nauczania dorosłych. 
Generalnie coach ma za zadanie wyzwalać potencjał 
ludzki, wywoływać chęć uczenia się, rozwijania i po-
konywania trudności. Podsuwanie pomysłów, wska-
zywanie metody, poszukiwanie rozwiązań zwykle 
odbywa się w procesie i  jest aktem twórczym klien-

COACHING w OśwIACIE
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. 
Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.
           Święty Augustyn

Marzena Bugiel
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ta. Zwykle zadaniem coacha jest przede wszystkim 
umiejętne słuchanie i stawianie pytań w taki sposób, 
aby doprowadzić uczestnika do samodzielnego roz-
wiązania problemu. 
 Jest cała struktura i klasyfikacja pytań. Oczy-
wiście samo stawianie dobrych pytań nie wystarczy, 
trzeba to robić również we właściwym czasie. Dlatego 
też ważne jest przede wszystkim aktywne słuchanie 
klienta. Stąd tak ważna jest tu komunikacja werbalna 
i  niewerbalna. Coach musi poznać sposób myślenia 
odbiorcy, rozpoznać wartości, którymi kieruje się 
on w  swoim działaniu. Uważność na konkretnego 
człowieka i  poznanie jego sposobu funkcjonowania 
pozwala coachowi na „poszerzenie mapy mental-
nej” klienta, czyli pokazania mu ukrytych zasobów 
i  nowych perspektyw. Dzięki temu klient, bazując 
na swoich własnych odkryciach, może wdrożyć po-
trzebne zmiany w sposób naturalny, niewymuszony 
i  spójny z  własną osobowością. Coach nie zagłębia 
się w przeszłość osoby, ale ma za zadanie zmobilizo-
wać ją, wspierać oraz systematycznie monitorować 
wprowadzane zmiany. Rolą coacha jest taki dobór 
ćwiczeń, aby korelowały one z  preferencjami osoby, 
do której są kierowane. Z tego zindywidualizowane-
go podejścia bierze się skuteczność coachingu, który 
wykorzystuje naturalną ludzką potrzebę dążenia do 
rozwoju i doskonałości. Potrzeba rozwojowa pojawia 
się wtedy, gdy osoba odczuwa rozbieżność między 
stanem obecnym a oczekiwanym. Może ona wynikać 
z wymagań stawianych przez środowisko bądź z we-
wnętrznych predyspozycji jednostki. Wykorzystanie 
wiedzy na temat typów umysłu i teorii uczenia się po-
maga utrzymać tę motywację do rozwoju na stałym, 
wysokim poziomie.
 Coaching przebojem wtargnął do firm. Dziś 
nie znajdziemy szanującej się firmy, która nie korzy-
sta z usług coachów. Biznes podchwytuje najszybciej 
to, co przynosi korzyści. Dlatego w wiodących przed-
siębiorstwach ta forma rozwijania i  motywowania 
pracowników stała się już jednym z  podstawowych 
narzędzi pracy. Kadra kierownicza jest szkolona 
w zakresie prowadzenia coachingu przede wszystkim 
dla podwładnych, ale i dla współpracowników. Szcze-
gólną popularnością cieszy się w  ubezpieczeniach 
i  sprzedaży. Od menedżerów wymaga się systema-
tycznego monitorowania wizyt handlowych, połą-
czonego z rozmową coachingową z podwładnymi. Za 
takim wymaganiem stoi udowodnione przekonanie 
o  najwyższej skuteczności takich praktyk w  porów-
naniu z innymi formami rozwoju. 
 Pogląd ten znalazł potwierdzenie w  wypo-

wiedziach specjalistów od rozwoju kadr, uczestni-
ków międzynarodowej konferencji w  Waszyngtonie 
w dniach 23-27 maja 2004 roku, która była poświę-
cona nowoczesnym trendom w  nauczaniu. Według 
tych specjalistów tylko 10-15% wiedzy niezbędnej do 
wykonywania pracy jest zdobywanych w  czasie tra-
dycyjnych, grupowych szkoleń. Najwięcej, 85-90%, 
wiedzy pracownicy zdobywają w  pracy od swoich 
przełożonych i  kolegów. Coaching w  miejscu pracy, 
udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco to najsku-
teczniejsza z metod kształcenia zawodowego. W co-
achingu nacisk jest położony na kompetencje mery-
toryczne, związane ze specyfiką wykonywanej pracy 
oraz na umiejętności społeczne. Często to właśnie 
one są głównym tematem coachingu. Zwykle wtedy 
menedżerowie korzystają z  pomocy zewnętrznych 
specjalistów, którzy wspierają ich w modyfikowaniu 
określonych zachowań i postaw, rozwijając konkretne 
kompetencje3.
 Coaching świetnie rozwija się w  miejscach, 
gdzie istnieje nastawienie na ciągłe doskonalenie 
i osiąganie najlepszych wyników. Stąd jego początki 
w szkoleniach sportowców. Jednak ma swoje uzasad-
nienie także w  pracy nauczycieli, jeśli jest ona po-
strzegana nie tylko przez pryzmat ocen uczniów, ale 
także jako system przekazywania informacji zwrot-
nych. Sprawdza się w każdym ogniwie: dla kadry za-
rządzającej szkołą, a  także dla nauczycieli, uczniów 
i rodziców. W każdym z tych obszarów wymaga in-
dywidualnej troski i  pochylenia się nad poszczegól-
nymi problemami. W miejscach mniej zaawansowa-
nych pod względem wdrożenia procedur zarządzania 
personelem coaching może znaleźć swoje miejsce 
jako sposób nieformalnego, wzajemnego doskonale-
nia się lub jako nowa forma pracy z uczniami.
 Nowi uczniowie są zwykle pod parasolem 
ochronnym. Wymagają szczególnego zainteresowa-
nia i najczęściej go otrzymują. Rozpoczynający swoją 
karierę zawodową nauczyciele mają przydzielonych 
opiekunów. I oni też dostają wsparcie. Natomiast oso-
by najbardziej zaangażowane i osiągające doskonałe 
wyniki często pozostawia się bez wsparcia, bo prze-
cież tak świetnie same sobie radzą. Niestety, zdarza 
się, że ci świetnie funkcjonujący pedagodzy cierpią 
na syndrom wypalenia i ku zdumieniu otoczenia od-
chodzą z zawodu. Nie oznacza to, że mamy zaprzestać 
pomagania słabszym, ale chodzi o to, by nie skupiać 
na nich całej uwagi kosztem innych osób, nie mniej 
potrzebujących wparcia. W  odróżnieniu od stereo-

3 www.eid.edu.pl
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typowego myślenia o kształceniu, w którym zwykle 
najwięcej uwagi poświęca się najsłabszym, którzy 
często pochłaniają energię i  czas, to właśnie przede 
wszystkim najlepsi nauczyciele i uczniowie powinni 
być objęci coachingiem. A  już na pewno należy po-
święcić im nie mniej uwagi co nowym uczniom i pra-
cownikom.
 Warto szkolić kadrę dydaktyczną w  prze-
prowadzaniu rozmów coachingowych i  zachęcać do 
wzajemnego uczenia się. To wbrew pozorom nie zaj-
muje wiele czasu, a  buduje współpracę i  motywuje. 
Najkrótsze rozmowy coachingowe mogą trwać nawet 
kilka minut i być przeprowadzone np. w czasie prze-
rwy. Od zwykłych rozmów koleżeńskich różnią się 
one zdecydowanie, ponieważ są ustrukturalizowane 
i nastawione na konkretne efekty. Tym samym uczą 
zdyscyplinowania w mówieniu i  słuchaniu i pozwa-

lają zaoszczędzić cenny czas. Tematy takich rozmów 
wynikają z  indywidualnych potrzeb, pragnień lub 
problemów: od zagadnień o  charakterze dydaktycz-
nym, metodycznym, przez aspekty merytoryczne, 
wychowawcze czy interpersonalne. Wszystko spro-
wadza się do poszukiwania rozwiązań prowadzących 
do likwidacji luki między stanem obecnym, a pożą-
danym. Kilka przykładów: Jak mogę ciekawiej przed-
stawić dany temat? Jak współpracować z  uczniem 
dysfunkcyjnym na konkretnym etapie lekcji? Jak 
nawiązać kontakt z  uczniem, który mnie unika? 
Jak poprowadzić zebranie dla rodziców? Co powin-
nam zrobić, aby lepiej gospodarować czasem lekcji? 
Ja przeprowadzić rozmowę z kolegą z pracy? Trzeba 
pamiętać, że taka twórcza rozmowa kierowana przez 
coacha, nie jest sesją „dobrych rad”. 

 Niektóre korzyści wynikające z zastosowania coachingu w życiu szkoły przedstawia. poniższa tabela4 
Korzyści z coachingu

Dla szkoły Dla nauczyciela
• wzrost zaangażowania i motywacji uczniów i nauczycieli
• wzmocnienie kultury wzajemnego uczenia się 

i współpracy
• ustawiczne doskonalenie kompetencji i podnoszenie 

jakości wykonywanej pracy
• poprawa wizerunku – szkoła jako instytucji uczącej się

• systematyczna, uporządkowana refleksja nad jakością 
własnej pracy

• wzrost własnych kompetencji praktycznych
• pogłębienie relacji z otoczeniem, poczucie wsparcia
• lepszy kontakt z uczniami i większa satysfakcja z ich 

wyników
• profilaktyka wypalenia zawodowego

Dla ucznia Dla rodziców
• wzmocnienie i rozwinięcie poczucia własnej wartości
• wzrost motywacji do nauki
• lepsze postępy w nauce
• mniej stresu
• wzrost zaufania do nauczyciela i pogłębienie 

wzajemnego kontaktu

• wzrost zaangażowania i motywacji uczniów i rodziców
• lepsze rozumienie sytuacji dziecka w szkole
• rozwój w zakresie umiejętności wspierania dziecka 

w nauce
• pogłębienie relacji z nauczycielem
• pogłębienie świadomości, procesów i kryzysów 

rozwojowych, którym podlega dziecko w danym czasie

4 J. Parzeniowska, W. Serkowska Coaching – nowe słowo na określenie znanej metody, [w:] www.eid.edu.pl

 Coaching pomaga osiągnąć lepsze rezultaty 
w wykonywanych działaniach. Jego siła tkwi w uni-
wersalności przy jednoczesnym zindywidualizowa-
nym podejściu, w  łatwości zastosowania, wysokiej 
skuteczności i  wymiernych efektach. Systemowe 
wdrożenie coachingu w oświacie może zaowocować 
długo oczekiwanymi zmianami. Można przypusz-
czać, że ta metoda wspierana nowoczesnymi techno-
logiami stopniowo będzie rewolucjonizować trady-
cyjne nauczanie.
 Każdy problem trwa do momentu, kiedy się 
go nie rozwiąże, a w przypadku, gdy się od niego ucie-
ka, on nadal będzie narastał. Kiedyś powiedziano, że 
„problem to okazja w przebraniu”. We współczesnej 

szkole jest na pewno wiele problemów do rozwiąza-
nia. Może często brakuje motywacji? Może warto na 
nowo odkryć, by być „tu i teraz” i czerpać z tego gar-
ściami? Może warto częściej zachwycać się wszystki-
mi sprawami pojedynczo i odkrywać tam potencjał? 
A może zapytać: Co mogę zrobić inaczej? 

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń coachingo-
wych indywidualnych i zbiorowych.

Marzena Bugiel - nauczycielka matematyki w  Gim-
nazjum nr 1 w  Raciborzu, konsultant w  RODNiIP 
„WOM” w Rybniku, dyplomowany coach.



Literatura piękna jako źródło 
refleksji filozoficznych.

Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego.
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