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WSTĘP

Młodzież jak wszelkie inne zbiorowości podlega ciągłym przeobrażeniom. 
Jednakże młodość zawsze cechowała się szczególną dynamiką, która współ-
cześnie dodatkowo implikowana jest przez zjawiska nazywane „modernizacją 
refleksyjną”. Młodzi ludzie są także swoistą kategorią społeczną, której posta-
wy można percypować zarówno przez pryzmat bierności, jak i	ogromnej mo-
bilizacji przejawiającej się na płaszczyźnie kulturowo – społecznej, politycznej 
oraz ekonomicznej. Jednocześnie wielu młodych ludzi popada w	swoistą bier-
ność, graniczącą z	wycofaniem obywatelskim i	 społecznym. Cechuje ich nie 
tylko obojętność wobec otaczającego świata, ale również niewiara we własne 
możliwości, przekonanie o	beznadziejności i	kontestacja sensu własnego życia. 
Stąd też każdemu rodzajowi aktywności młodzieży towarzyszy szereg zróżnico-
wanych form zachowań ryzykownych, zagrażających nie tylko im samym, ale 
i	osobom dorosłym. Kształtowane we współczesnym świecie postawy młodzie-
ży niejednokrotnie nawiązują do swoistego ekshibicjonizmu, pozbawione są 
wrażliwości	i	wstydliwości. Co więcej, wędrówka młodych ludzi ku wszelkiego 
rodzaju doznaniom, przeżyciom, ekscytującym zdarzeniom często doprowadza 
do samozatracenia. Młodzi ludzie podejmują swoistego rodzaju eksperymenty 
w	różnorodnej przestrzeni swej aktywności, wpadając raz to w	objęcia Erosa, 
kiedy	indziej	Thanatosa.	

Na niniejszą publikację składają się teksty, których autorzy starają się przed-
stawić Czytelnikom możliwie wnikliwą analizę różnych aspektów aktywności 
młodych ludzi, pokus i	zagrożeń, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się 
osobowości współczesnej młodzieży oraz wyzwań stojących przed dorosłymi 
w	procesie wychowawczym. 

Mamy nadzieję, że prezentowany zbiór artykułów możliwie trafnie ilustruje 
typową dla współczesnej młodzieży dychotomię egzystencjalną pomiędzy Eros 
a	Thanatos.	

dr Jacek Kurzępa 
dr Alicja Lisowska 

dr Agnieszka Pierzchalska
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MłodzIEż jako SPECyfICzna kaTEgoRIa SPołECzna

Nastolatki, młodzież – to określenie tej części społeczeństwa, którą określa 
wiek, zespół specyficznych cech biologicznych	 i	psychologicznych	oraz	spo-
łecznych. Młodość to faza życia, która ma charakter zjawiska społeczno-kultu-
rowego, powstałego jako wynik określonych uwarunkowań społecznych. Jako 
względnie odrębna grupa, młodzież wyłoniła się stopniowo	z	grupy młodych 
dorosłych	w	 latach 50.	 i	60. XX wieku. Coraz mniej nastolatków wchodziło	
w	dorosłe życie, idąc do pracy	w	wieku 15-16 lat,	a	coraz więcej	z	nich żyło	
w	stanie przedłużonego dzieciństwa. Znaczącą rolę odegrały tu m.in.: bogace-
nie się zachodnich społeczeństw, przemiany społeczno-kulturowe	 i	edukacyj-
ne,	a	nawet ruchy emancypacyjne. Rozwój kultury młodzieżowej jest odbiciem 
skomplikowanych procesów społeczno-ekonomicznych	 i	 zmian cywilizacyj-
nych. Jej kształt wynika ze specyfiki okresu dorastania – czasu, który charakte-
ryzuje się między innymi nasiloną potrzebą niezależności	i	zaburzeniami spo-
łecznego funkcjonowania.

Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna charakteryzuje się następu-
jącymi cechami1:
1. nieokreślonymi ramami wieku, byciem	w	stanie określającym przejściową 

fazę życia pomiędzy dzieciństwem	a	dorosłością,
2. uczeniem się, przystosowaniem się do pełnienia ról ludzi dorosłych	i	kreacją 

tych ról, manipulacją	i	negacją ról narzuconych przez system normatywny 
społeczeństwa (zwyczaje, prawo),

3. zmianą przynależności grupowej, wspólnotą norm	i	wartości, które owocują 
powstaniem poczucia przynależności	i	tożsamości społecznej, wprowadze-
niem	w	kulturę.

Specyfika młodzieży jako autonomicznej kategorii społecznej

Podejmując rozważania	 o	 młodzieży bierze się pod uwagę kryterium wieku 
oraz zespół cech biologicznych, psychologicznych, społecznych, które odróżniają 
młodość od innych faz rozwoju człowieka. Z. Melosik2 przyjmuje, że określenie 

1  W. Wrzesiński, Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003, s. 40.
2  Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. 
Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005.
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„młodzież” jest dynamiczną „konstrukcją społeczną”. R. Leppert3 zwraca uwagę na 
nieostrość	i	wieloznaczność pojęcia „młodzież”. W. Wrzesiński4 przyjmuje, że mło-
dzież jest autonomiczną kategorią społeczną, która charakteryzuje się nie zawsze 
precyzyjnie określonymi ramami wieku. Pierwszym	z	terminów jest „dojrzewają-
cy adolescent”, który określa młodość jako fazę rozwoju człowieka. Można wy-
różnić wczesną adolescencję (10-15 lat), którą traktuje się jako odrębną kategorię. 
Niekiedy jednak okres ten mieści się	w	ramach wiekowych 11-19 lat, co odpowiada 
polskiemu rozumieniu „nastolatek”. W	polskiej literaturze naukowej stosuje się po-
wszechnie koncepcję periodyzacji rozwoju, zgodnie	z	którą okres dorastania obej-
muje lata 12-18, zaś okres młodzieńczy przypada na lata 19-255. B. Fatyga określa 
jako młodzieżową grupę wiekową tę pomiędzy 15	a	25 rokiem życia. Widać, że nie 
jest możliwe jednoznaczne zarysowanie ram wiekowych dla młodzieży.

Młodzież jako odrębną kategorię społeczną wyróżnia stan określający fazę 
przejściową pomiędzy dzieciństwem	a	dorosłością. Jest to tak zwane dorastanie, 
czyli proces przeobrażania się dziecka	w	osobę dorosłą, który trwa zazwyczaj 
kilka lat. Zmiany dotyczą sfery fizycznej, psychicznej, jak	i	społecznej. Okres 
adolescencji, czyli dojrzewania, to etap	 w	 rozwoju człowieka, charakteryzu-
jący się własną odrębnością	 i	specyfiką, powiązany	 z	 jego dotychczasowymi 
doświadczeniami. Trzeba podkreślić, że przebieg	i	znaczenie	tego	okresu	wy-
znaczają zarazem kierunek dalszego rozwoju oraz przyszły sposób funkcjono-
wania	jednostki	w	społeczeństwie	 i	kulturze.	Przechodzenie	z	dzieciństwa do 
dojrzałości, to nie tylko zmiany	w	sferze biologicznej, ale również umysłowej. 
Wiąże się	z	kształtowaniem tożsamości osobowej	 i	społecznej, wyznacza ob-
szary własnej aktywności	w	związku	z	uznawanymi wartościami6.	

Adolescencja jest okresem szczególnym, czasem przejścia pomiędzy dzieciń-
stwem	a	dorosłością. Ten dokonujący się podczas kilku lat proces przeobrażania 
się dziecka	w	osobę dorosłą jest wielopłaszczyznowy7. Najszybciej	i	najwidocz-
niej następują zmiany	w	sferze fizycznej. Towarzyszą im zmiany	w	psychice	oraz	
zachowaniach człowieka. Fizyczne zmiany to: dojrzewanie płciowe, rozwój ukła-
du kostnego i mięśniowego, zmiany w układzie nerwowym, w układzie krążenia. 
Często tempo tych zmian jest nierównomierne i prowadzi do problemów związa-
nych z akceptacją siebie. Skutkiem przeobrażeń jest większa koncentracja mło-
dych ludzi na fizycznych aspektach własnej seksualności. Dla wielu nastolatków 
jest to dyskomfort psychiczny, jak również poczucie niepewności.

3 R. Leppert, Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym, [w:] R. Leppert, Z. Melo-
sik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005.
4 W. Wrzesiński, Jednostka, rodzina, pokolenie, Poznań 2003.
5 M. Żebrowska, Okres dorastania, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa i wy-
chowawcza, Warszawa 1986.
6 A. Oleszkowicz, Wstęp, [w:] A. Oleszkowicz (red.), Adolescencja. Wybrane aspekty rozwo-
jowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje, Wrocław 1993.
7 M. Żebrowska, Okres dorastania, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa i wy-
chowawcza, Warszawa 1986.
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Zmianom	w	organizmie towarzyszą przeobrażenia	w	sferze psychospołecz-
nej. Procesy myślowe stają się bardziej elastyczne. Rozwija się myślenie abs-
trakcyjne	 i	 hipotetyczno-dedukcyjne, intensywnie wykształca się wyobraźnia	
i	samoświadomość. W	okresie	dorastania	widoczny	 jest	 rozwój	spostrzegaw-
czości, doskonali się orientacja	w	czasie	i	przestrzeni. Procesy myślowe stają się 
giętkie	i	plastyczne. Dzięki tym przemianom młody człowiek wie, jak rozwią-
zywać różne problemy. W	okresie dorastania intensywnie rozwija się wyobraź-
nia, której przejawy można obserwować	w	postaci ekstrawaganckich ubiorów, 
fryzur, oraz diet młodych ludzi. Mają ogromną potrzebę wyrażania własnych 
uczuć, dlatego też zazwyczaj piszą wiersze lub pamiętniki. Wszelkiego rodzaju 
przejawy twórczości wynikają	z	potrzeby wyrażania własnych emocji,	jak	rów-
nież wyrażania własnych poglądów dotyczących otaczającego świata.

Adolescencja to okres cechujący się wzmożoną wrażliwością, napięciem 
wewnętrznym	 i	 zachwianą równowagą psychiczną. Cechą charakterystyczną 
okresu dorastania jest burzliwy rozwój procesów emocjonalnych	i	uczuć wyż-
szych. Emocje osób	w	tym okresie rozwoju są zwykle intensywne, żywe, czę-
sto nietrwałe. Młodzież	w	tym okresie jest zmienna zarówno	w	uczuciach	jak	
i	w	poglądach. Przejawem tego są zachowania, które nie zawsze rozumieją oso-
by dorosłe. Dorastający bardzo często miewają huśtawki nastrojów. Towarzyszą 
temu wybuchy gniewu, płaczu itp. Samemu adolescentowi trudno jest zrozu-
mieć mechanizm tego działania. 

Ważnym procesem	o	charakterze psychospołecznym jest stopniowe uniezależ-
nianie się	i	uzyskiwanie własnej, odrębnej tożsamości. Tendencjom do usamodziel-
niania się towarzyszą często konflikty	z	rodzicami	i	kryzys ich autorytetu,	a	także 
osłabienie emocjonalnej więzi	z	nimi. W	 tym czasie jednostki podatne są szcze-
gólnie na wszelkie wpływy, zarówno pozytywne jak	i	negatywne, na zaburzenia, 
depresje oraz odchylenia od normy8. W	tym okresie rodzice powinni być bardziej 
wyrozumiali, wyczuleni na potrzeby	i	problemy swojego potomstwa. Brak wspar-
cia najbliższych może rozwinąć	w	dziecku niepożądane zmiany osobowości. 

Młodzi ludzie szukają idealnego wzorca, którego cechy uznają za doskonałe. 
Takim wzorcem może być aktor, sportowiec, piosenkarz jak również rówieś-
nik. Takie osoby zazwyczaj mają ogromny wpływ na zachowanie nastolatka, 
który naśladuje ich poglądy, sposób ubierania się lub wysławiania. Zwiększa 
się również wpływ grupy rówieśniczej oraz skłonność do naśladowania ze-
wnętrznych, postrzeganych jako atrakcyjne, atrybutów dorosłości (m.in. picie 
alkoholu, palenie papierosów). W	kolejnej fazie dorastania pojawia się problem 
bezsensu istnienia. Cechą charakterystyczną osób dorastających jest podwyż-
szony poziom samoświadomości, który jest skutkiem młodzieńczego egocen-
tryzmu polegającego na nadmiernym zaabsorbowaniu własnymi myślami przy 
równoczesnym rozważaniu, co sądzą	o	nich	inni	ludzie.9 Okres adolescencji to 

8  A. Makowski, Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994.
9 Szerzej: P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, aspekty psychologiczne, Warszawa 2003.



12 Jolanta KędzIor - Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna

czas	konfliktu pomiędzy potrzebą bycia dorosłym a pragnieniem zachowania 
przywilejów dziecka10.

Dorastający ludzie znajdują się	w	trudnej sytuacji społecznej, ponieważ uzy-
skali już dojrzałość biologiczną,	 a	 jednak nie traktuje się ich jako dorosłych, 
nie przyznaje się im praw	i	nie nakłada obowiązków, charakterystycznych dla 
dorosłych ludzi. Młodość charakteryzuje „moratorium”, czyli tzw. odroczenie.	
W	 związku	 z	 tym, że młodzi ludzie się uczą, odroczona jest między innymi 
odpowiedzialność związana	z	finansowaniem swego utrzymania. Jest to specy-
ficzny okres ochronny, który pozwala młodym ludziom poszukiwać odpowied-
nich rozwiązań dotyczących ich życia. 

Proces dojrzewania to dążenie do osiągnięcia kilku najistotniejszych ce-
lów11:
1. doświadczenie fizycznej dojrzałości seksualnej,
2. rozwijanie własnej indywidualności,
3. kształtowanie zobowiązań społecznych,
4. uzyskanie autonomii,
5. wyrastanie	z	egocentryzmu,
6. reorganizacja systemu wartości.

A. Oleszkowicz12 słusznie zwraca uwagę, że okres dorastania obejmuje za-
równo przemiany biologiczne związane	 z	 dojrzewaniem organizmu, jak też 
młodzieńczego idealizmu	i	poszukiwania sensu życia, któremu może towarzy-
szyć tzw. kryzys adolescencyjny lub bunt młodzieńczy.

Młodzież wobec różnych zadań życiowych

Konteksty kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży, jej hierar-
chii wartości, relacji ze społeczeństwem są trudne do uchwycenia, ze względu na 
złożoność	i	tempo zmian zachodzących na przełomie wieków XX	i	XXI. Uznaje 
się, że może tu występować ciągłość i zmiana, tradycyjna socjalizacja i alterna-
tywy, adaptacja i kwestionowanie istniejącej rzeczywistości13. Młodzież cechuje 
przekora, egocentryzm, zachwianie równowagi emocjonalnej, przeplatające się 
bardzo	silnie	z	potrzebą miłości, akceptacji, rozumienia	i	poszanowania. Osoby 
dorastające intensywnie poszukują własnej tożsamości	i	stylu życia. Pojawia się 
chęć dostrzeżenia własnej odrębności	i	związana	z	tym chęć bycia sobą. Prowadzi 
to często do odrzucenia przyjmowanych dotąd wzorów, norm	 i	 autorytetów.	
10	 Szerzej: I. Wojciechowska, Kiedy ciało ma decydujący głos w sprawie wartości człowieka, [w:] 
A. Suchańska (red.), Podmiotowe i społeczno – kulturowe uwarunkowania anoreksji, Poznań 2000.
11	 Zajączkowski, 2003.
12	 Szerzej: A. Oleszkowicz, Wstęp, [w:] A. Oleszkowicz (red.), Adolescencja. Wybrane aspek-
ty rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje, Wrocław 1993; 	
A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki, Warszawa 2006.
13	 Szerzej: Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R. Leppert, Z. Melo-
sik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005.
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W	 sytuacji niepewności	 i	zagubienia, nastolatki potrzebują wsparcia psychicz-
nego	i	moralnego bliskich im osób. Kształtowanie własnej tożsamości jest trud-
ne	i	często obarczone ważnymi decyzjami, którym młoda jednostka nie potrafi 
sprostać, dlatego proces ten może zostać zakłócony. Oczekiwania cywilizacyjne 
wobec współczesnego człowieka rosną	w	dużym tempie. Aby im podołać, musi 
się ciągle rozwijać, aktualizować wiedzę	i	podnosić kompetencje.

Kształtowanie się samoświadomości	i	autentyczności	w	wieku	dorastania	jest	
procesem złożonym. Okres ten uznawany jest za krytyczny moment	w	rozwoju	
tożsamości. Wtedy to młody człowiek musi sobie odpowiedzieć, kim jest	i	jakie	
jest jego miejsce	 w	 społeczeństwie. Niewłaściwe odczucie swojego istnienia 
prowadzi do dezintegracji, braku poczucia pewności siebie, wiary we własne 
możliwości oraz braku zaufania do siebie	 i	 innych14. Poniżej zaprezentowano 	
4 typy tożsamości wg Marcii, jakie mogą wystąpić	u	adolescentów.

Dorastanie jest zatem okresem,	w	którym musi się dokonać przejście od nie-
dojrzałej tożsamości, opartej na dziecięcych identyfikacjach	i	wzorach	przysto-
sowania, do dojrzałego samodzielnego określenia swego miejsca	w	otoczeniu, 
swojej roli społecznej, drogi zawodowej	i	sensu życia15.

Dojrzewające osobowości młodych ludzi domagają się uczestnictwa	w	gru-
pie. Według F. Znanieckiego grupy rówieśnicze pełnią dwojaką funkcję: mło-
dzież wyraża w nich to, czego się nauczyła uczestnicząc w życiu otoczenia do-
rosłych, a także rozwija samodzielnie dążenia i osiąga cele, których nie może 
realizować w innych formach aktywności przed osiągnięciem dojrzałości spo-
łecznej i uznaniem jej pełnoprawnego uczestnictwa w życiu dorosłych16. Grupy 
rówieśnicze zaspokajają liczne potrzeby; dzięki przynależności do grupy ró-
wieśniczej odnajdują oni wartości, normy	i	wzory	zachowania.	

14	 	Szerzej: D. Kubacka – Jasiecka, W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do 
destruktywności, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilakty-
ka, Kraków 2001.
15	 	Ibidem.
16	 	www.awans.net/, 20.02.2006.
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Przynależność do grupy rówieśniczej zaspakaja różne potrzeby psychiczne	
i	społeczne młodego człowieka, stanowiąc jednocześnie czynnik wychowawczy. 
Szczególną rolę odgrywają grupy pozytywne17. Znaczną popularnością cieszą się 
jednak grupy nazywane subkulturami lub podkulturami młodzieżowymi18, chociaż 
stoi	to	w	opozycji do chęci bycia wolnym	i	nieskrępowanym żadnymi regułami.

Młodzież jest bardzo podatna na wpływy środowiska,	 a	więc także liczy się	
z	tym, co przekazują media. Niespotykana wcześniej ilość informacji przekazywa-
nych za ich pomocą utrudnia niedoświadczonemu odbiorcy świadomie dokonywać 
wolnego wyboru treści kultury. W	 informacyjnym szumie trudno wykryć mylne 
wiadomości, indoktrynację, propagandę. Może to powodować poczucie relatywi-
zmu	i	braku jednoznacznych kryteriów ocen nawet wydawałoby się oczywistych 
zjawisk.	Z	drugiej strony – nie można negować wszystkiego, co jest przekazywane 
przez media, są one bowiem ważnym czynnikiem socjalizacji	i	wychowania.

Proces osiągania przez młodzież dojrzałości następuje	 w	 warunkach	 dez-
integracji norm społecznych	 i	 sztucznie wydłużonego okresu kształcenia ze 
względu na wysoki poziom bezrobocia	w	kategorii wiekowej do 25 roku życia. 
Sytuację młodzieży we współczesnym świecie	w	kontekście znacznie szerszych 
zagrożeń obrazuje sygnalizowany często kryzys tradycyjnych systemów war-
tości	i	autorytetów. Rodzi to lęk przed przyszłością, izolowanie się młodzieży,	
a	nawet ucieczkę	w	świat uzależnień, przemocy, co zwiększa obszary społecz-
nych zagrożeń. Kontakty międzyludzkie stają się coraz bardziej urzeczowione, 
materializacja życia powoduje przesuwanie się na dalszy plan wartości ducho-
wych. Dodatkowym wyzwaniem stała się kultura masowa. Kontakt	 z	 trudną 
rzeczywistością blokuje młodemu pokoleniu drogę ku orientacji etycznej19.

Style życia młodzieży i jej system wartości 

W	pedagogice	przez wartość rozumie się na ogół to wszystko, co uchodzi za 
ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest (…) godne pożądania, co 
łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich20.	

17	 	Por.:L. Pytka, T. Zacharuk, Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społeczne-
go, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
18	 	Termin „subkultura” odnosi się do małych grup społecznych i	preferowanych	w	 ich	ob-
rębie postaw i	 wzorów zachowań. Subkultury młodzieżowe stanowią wyraz aktualnych po-
trzeb	w	dziedzinie zachowań, mody, gatunków muzycznych. „Subkultura” jako termin znajduje 
szerokie zastosowanie między innymi do: ruchów hipisów, pacyfistów, punków, skinheadów. 
Bardzo często terminy „subkultura” i	„podkultura” wiążą się z	patologią społeczną, nieprzysto-
sowaniem czy z	podważaniem obowiązujących norm. Wiele zjawisk odpowiada takiemu rozu-
mieniu jego sensu, np.: agresywne zachowania skinheadów, bijatyki na stadionach piłkarskich; 
mówi się też o	 subkulturach narkomańskich, przestępczych. Por. M. Jędrzejewski, Młodzież 
a subkultury, Warszawa 1999.
19	 	M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.
20	 	M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.
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Zgodnie ze stanowiskiem psychologicznym, wartości są własnościami rzeczy 
czy innych obiektów oraz stanowią kryterium dokonywania przez ludzi wyboru 
dążeń21.

Styl życia to złożony kompleks procesów wewnętrznych	w	powiązaniach 
kulturowych; jest on sposobem racjonalnego wartościowania	w	hierarchii	pre-
stiżu, wiąże się	z	pozycją społeczną oraz sposobem komunikowania się	z	oto-
czeniem. A. Adler definiuje styl życia jako system naczelnych wartości i celów, 
do których człowiek dąży, system metod i środków ich realizacji, a w szczegól-
ności wynikające z nich stałe charakterystyczne cechy zachowania człowieka, 
jego postępowanie z ludźmi22. Można go też rozumieć jako system wzorów za-
chowań specyficznych dla danej grupy kulturowej. Styl życia jest najwyraź-
niej widoczny wśród młodzieży, gdyż stoi ona	u	progu	dokonywania	wyborów.	
Warunkuje realizację ich potrzeb	i	oczekiwań, daje poczucie sensu trwania, ale 
także motywuje do dalszego działania. Najważniejszą funkcją stylu życia jest 
potwierdzenie przynależności do danej grupy społecznej lub środowiska. 

W	wyniku badań przeprowadzonych przez B. Fatygę	i	J. Rogalę-Obłękowską 
dla ISP	w	2002 r., wyszczególniono kilka stylów życia preferowanych przez mło-
dzież. Wyniki badań uzasadniają tezę	o	istotnych różnicach między płcią oraz śro-
dowiskiem zamieszkania. Autorki wyodrębniły cztery następujące style życia:
1. styl tradycyjny	z	elementami ponowoczesności, który reprezentują głównie 

dziewczęta mieszkające na wsi, dosyć konserwatywne	w	widzeniu własnej 
roli, ale przepełnione indywidualną energią	i	aspiracjami;

2. styl tradycyjny	 z	 elementami marginalizacji społecznej	 i	 kulturowej, ze 
znacznym wpływem „niskiego przekazu” kultury popularnej, reprezentowa-
ny przede wszystkim przez wiejskich chłopców;

3. styl nowoczesny	z	niewielką domieszką tradycji oraz dominującym wpły-
wem „wysokiego przekazu” kultury popularnej – reprezentowany głównie 
przez dziewczęta miejskie;

4. styl ponowoczesny, odrzucający większość tradycyjnych elementów, czer-
piący głównie ze skomercjalizowanej młodzieżowej kontestacji, najbardziej 
typowy dla chłopców	z	miast.
W	oparciu	o	preferencje samej młodzieży, Autorki te ustaliły również inną sy-

stematyzację jej stylów życia. Na wsi są to: sportowcy, młodzież ze świetlic śro-
dowiskowych, parafianie, bywalcy dyskotek, „swoje towarzystwo”, „jakoś zaję-
ci” (domatorzy). W	mieście występują: gimnazjaliści uczący się języków obcych, 
kinomani, bywalcy dodatkowych zajęć prowadzonych	w	szkołach, „klubowicze”, 
bywalcy pubów, kawiarni	i	dyskotek, bywalcy bibliotek (tzw. normalni nastolat-
kowi).	Z	powyższego zestawienia wyłania się mozaika stylów życia nastolatków. 
Im wyższy status	i	pozycja materialna rodziny, tym młody człowiek bardziej jest 

21	 Ibidem.
22	 T. Wilk, Wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce od-
miennych regionach gospodarczych, Warszawa 2003.
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podatny na style życia oparte na wysokim poziomie konsumpcji produktów kul-
tury popularnej, co często prowadzi do pogorszenia jakości życia23.

Z	kolei	Z.	Melosik24 przytacza liczne przykłady-obrazy współczesnej mło-
dzieży (niebędące pełnymi modelami naukowymi). Są to: kultura konsumpcji, 
przymus przyjemności	 i	 szczęścia, kultura instant, prymat zmiany	 i	 szybkie-
go życia, kultura klikania (gromadzenia cytatów), prymat kultury popularnej, 
koniec ideałów – triumf codzienności, poczucie mocy, kultura upozorowana, 
inflacja znaczeń, kultura skoku adrenaliny	i	ryzyka, kultura kultu ciała	i	seksu-
alności, amerykanizacja, globalny nastolatek, generacja X, kult sukcesu.

Z	analizy współczesnej sytuacji młodzieży	i	aspektów	rozwojowych	wysnuwa	
się wiele twierdzeń będących wyjaśnieniem dążności	i	celów	pokoleniowych.	

Wśród najważniejszych wartości dzisiejszych dwudziestolatków są wartości 
tradycyjne, jak rodzina	i	grono sprawdzonych przyjaciół, ale także: mieszkanie	
i	samochód, dobra praca	 i	pieniądze, które starczą choćby na skromne życie. 
Potrzebą dominującą	w	ich wieku jest potrzeba intymności	i	stabilizacji. Młodzi 
Polacy najczęściej zawierają małżeństwa	 w	 wieku 25-26 lat. W	 tej	 kategorii	
jednak pojawiają się też pierwsze rozwody. Młodzież polska jest znacznie bar-
dziej związana	z	religią, niż jej rówieśnicy	z	innych	krajów	czy	z	poprzednich	
roczników25, sama czasem określając się pokoleniem JP II. 

Zdaniem K. Szafraniec26, współcześni młodzi Polacy są mądrzejsi życio-
wo, społecznie, emocjonalnie, niż ich rówieśnicy sprzed kilku lat. Może nie do 
końca dojrzali, ale wiedzą, co się liczy. Są zdecydowanie lepiej wykształceni. 	
B. Fatyga uważa, że są oni gotowi wykorzystać każdą okazję, bo wiedzą, że 
drugi raz może się nie powtórzyć27.	

Zmiany gospodarcze	i	społeczno-kulturowe	w	Polsce dokonują się przy bardzo 
silnym zróżnicowaniu społecznym, związanym	z	pochodzeniem społecznym, sytu-
acją materialno-bytową	i	środowiskiem zamieszkania28. Młodzi ludzie wiedzą, że te 
procesy są nieodwracalne, w dużej mierze niekontrolowane. Są pozbawieni wsparcia 
zarówno władzy, jak i szkoły, osamotnieni, bez większych szans, lecz równocześnie 
nie poddają się, co pokazują wskaźniki ich zaradności	i	determinacji. Młodzi są zara-
23	 www.gimnazjum.pl, 15.12.2005.
24	 	Szerzej: Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R. Leppert, Z. Melo-
sik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005.
25	 	Wiara jest „ważna” lub „raczej ważna” łącznie dla 67% respondentów. M. Kula, Rodzina 
tak, ale później, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2005.
26	 	„Porzucona generacja” – redakcyjna dyskusja wokół raportu AIG OFE i	„Gazety Wybor-
czej” „Młodzi 2005”, „Gazeta Wyborcza”, 17.06.2005.	
27  Ibidem.
28  W	ciągu ostatnich trzech lat liczba studentów pochodzących ze wsi wzrosła z	10 do 20%. 
Podwoiła się też liczba osób z	 rodzin	o	najniższym wykształceniu, które trafiły na uczelnie. 
Okazuje się jednak, że dzieci	z	rodzin	o	niskim statusie studiują przede wszystkim na płatnych 
trzyletnich studiach licencjackich, w	mało znanych prywatnych uczelniach. Muszą godzić na-
ukę z	pracą, by opłacić czesne i	utrzymanie się w	większym mieście. Por. M. Kula, Ucz się, bo 
życie da ci nauczkę, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2005.
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zem realistyczni	w	kwestii znalezienia pracy, możliwości zrealizowania się,	z	uporem 
dążą do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb. To odbywa się kosztem bezpie-
czeństwa emocjonalnego	i	jakości życia. To pokolenie się uczy, obserwuje rzeczywi-
stość, wyciąga	z	niej wnioski, próbując obronić swe najbardziej elementarne potrzeby	
i	interesy, ale nie buntuje się przeciw rzeczywistości. Dominującą strategią życiową 
jest orientacja na przystosowanie się do wymagań trudnej rzeczywistości. 

Dzisiejsi 19-26-latkowie marzą	o	wysokich pensjach, ale nie chcą pracować 
za wszelką cenę29. Praca musi być także interesująca	 i	 gwarantować bezpie-
czeństwo zatrudnienia; mniej wagi przywiązuje się do rozwoju zawodowego	
i	awansów. Młodzi ludzie rozumieją, że dobre wykształcenie jest kluczem do 
sukcesu, wolontariat zaś traktują jako szansę zdobycia dodatkowych kwalifika-
cji,	a	nie możliwość pomagania innym, aktywnie szukają pracy, są zdetermino-
wani. Nie przynosi to jednak skutków	w	postaci	spadku	stopy	bezrobocia	w	tej	
kategorii wiekowej; młode osoby są także świadome zagrożeń wynikających	
z	braku składek na świadczenia emerytalne. Sytuacja młodego pokolenia	w	na-
szym kraju nie będzie stabilna jeszcze przez długi czas, dlatego niepokojąco 
dużo młodzieży podejmuje decyzję	o	wyjeździe za granicę. 

Współczesna młodzież na ogół nie uczestniczy	w	życiu publicznym, bo nie 
odczuwa	takiej	potrzeby	i	nie widzi sensu tego działania. Ucieka zwłaszcza od 
udziału	w	życiu politycznym, nawet	w	wyborach powszechnych. Jeśli Polska 
nie będzie dawała szansy na realizację aspiracji życiowych, zdobycie pracy, 
usamodzielnienie się, pozostający	w	kraju będą radykalizować swoje poglądy	
w	kierunku	orientacji	autorytarnych30.

ThE youTh aS a SPECIal SoCIal CaTEgoRy – SuMMaRy 

The period of adolescence, which is the age of maturation, is the stage of human life characterized by 
its own distinctiveness and specificity, and is linked with the individual’s previous experiences. It ought to 
be emphasized that the course and significance of this period determine both the direction of the individual’s 
further development as well as his/her way of functioning in their society and culture. The transition from child-
hood to adulthood involves not only biological, but also mental changes associated with the formation of perso-
nal and social identity, which, in turn, designate the realm of one’s activity related to their accepted values. 

Presented paper depicts the specific nature of the youth as an autonomous social category in relation to the 
criterion of age as well, as the set of biological, psychological and social features. It also brings up the question 
of the preparation for performing roles of adult people, creation of such roles and how society – imposed roles 
are manipulated and negated. Other important issues analysed in my paper are formation of a sense of affilia-
tion and social identity, change of group affiliation, dilemmas of identity and initiation into culture.

In the last part of paper is outlined the relationships among the youth’s values, their styles of life, fulfilment 
of their needs and expectations, and the way they understand the meaning of staying in their society. 

29  „Porzucona generacja” – redakcyjna dyskusja wokół raportu AIG OFE i	„Gazety Wybor-
czej” „Młodzi 2005”, „Gazeta Wyborcza”, 17.06.2005; A. Borowiec, „Młodzi 2005” – raport 
AIG OFE i „Gazety Wyborczej”, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2005.
30  „Młodzi 2005” - raport AIG OFE i	„Gazety Wyborczej”.
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MIłoŚć I Wola  
– WSPółCzESna analIza EgzySTEnCjalna

Tytuł konferencji – „Młodzież między Eros a	Thanatos” – sugeruje, że mło-
dzież współczesna zawieszona jest między miłością, a	śmiercią. Jest to diagnoza 
spójna	z	obserwacją Jana Pawła II, który uznawał, że współczesny człowiek żyje 
pomiędzy cywilizacją miłości, a	cywilizacją śmierci. Problemem jest rozpoznanie 
przyczyn tej trudnej do zaakceptowania sytuacji, aby jej przeciwdziałać. 

Temat ten stanowi odwołanie do myśli klasycznej; co już wskazuje pewien 
kierunek poszukiwania rozwiązań. Jest to słuszne. W	 sytuacjach	kryzysu	 za-
wsze bowiem występują dwa rodzaje trudności: pojawia się zjawisko nowe 
i	szkodliwe, nieznane, a	więc nie wiadomo, jak mu przeciwdziałać. Z	drugiej	
strony okazuje się, że depozyt przeszłości staje się niezrozumiały. Trzeba więc 
wracać do spraw i	myśli starych,	o	których już zdążono zapomnieć, albo które 
zostały wręcz – przez działanie np. ideologii – zabrane, po to, aby radzić sobie 
z	wyzwaniami teraźniejszości. 

Teza niniejszego artykułu jest następująca: młodzież „wypadła” poza obręb 
więzi erotycznych, zagubiła Erosa i	wpadła w	szpony namiętności, która prowa-
dzi ją na skraj śmierci, w	obręb Thanatosa. To sugeruje, iż miłość „niejedno ma 
imię”, z	czego doskonale zdawali sobie sprawę myśliciele klasyczni.

Oblicza miłości

Tradycyjne rozumienie miłości
R. May, autor znanej pracy pt. „Miłość i	wola” stwierdza, że w	„tradycji eu-

ropejskiej odnajdujemy cztery sposoby rozumienia miłości. Pierwszym jest seks, 
zmysłowość, libido. Drugim jest eros – miłość dążąca do prokreacji lub kreacji, 
czyli, jak podkreślali to Grecy, tęsknota do wyższych form istnienia i więzi między 
ludźmi. Trzecim jest philia – przyjaźń, miłość braterska. Czwarta – to agape – jak 
ją nazywali Rzymianie, Caritas – miłość będąca poświęceniem się dla dobra in-
nych, której prawzorem jest miłość Boga do człowieka. W każdym autentycznym 
przeżyciu miłości występują – w różnym stopniu – te cztery jej rodzaje”1.

Miłość dojrzewa, a	wraz	z	miłością dojrzewa człowiek, przechodząc od seksu 
do agape. Nikt nie żąda od dziecka, aby kochało miłością agape; ta zdolność to 
dzieło wychowania. Nie jest też tajemnicą, jak to ukazał choćby K. Dąbrowski 
1  R. May, Miłość i wola, Poznań 1993, s. 33.
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w	swej koncepcji „dezintegracji pozytywnej”2, że droga do wyższych postaci mi-
łości wiąże się z	pewnym wysiłkiem, a	nawet cierpieniem. Rozwój polega bowiem 
na „dezintegracji” struktur niższych, aby budować struktury wyższe. Patrząc więc 
na cierpienie rozwojowe od strony „pozytywnej” pojawia się konieczność pro-
cesu integracji, a	więc scalenia ludzkich dążeń tak, aby to, co „wyższe” mieś-
ciło w	sobie to, co „niższe”. Stąd też inny znany autor, C. Lewis, w	swej	pracy	
pt. „Cztery miłości”, stwierdza, że najwyższe na najniższym wznosi się i opiera3.	
Lewis wyróżnia przywiązanie (grecki termin to storge), przyjaźń, eros i	caritas.	
Wyodrębnia również upodobanie i	zamiłowanie do świata materialnego. Nie wy-
różnia jednak seksu, lecz daje mu miejsce w	obrębie Erosa. Jak pisze: Sprawy płci 
wchodzą w zakres naszego tematu na tyle, na ile są składnikami skomplikowanego 
stanu zwanego „zakochaniem”. Uważam za rzecz niepodlegającą dyskusji, że do-
znania seksualne mogą mieć miejsce bez Erosa, bez „zakochania” i że w pojęciu 
Erosa mieści się wiele innych rzeczy prócz działania zmysłów. (…) Pierwiastki 
cielesne czy zwierzęco-seksualne tkwiące w Erosie mam zamiar nazywać  (według 
dawnego zwyczaju): Wenus. (…) Dla ewolucjonisty Eros (jego ludzka odmiana) 
będzie czymś wyrastającym z łona Wenus, późniejszym w czasie zróżnicowaniem 
i rozwojem prawiecznego biologicznego popędu4.

Interesujące jest również to, że Lewis uznaje za zgodną z	doświadczeniem 
uwagę Lukrecjusza, iż miłość osłabia rozkosz zmysłową. Emocjonalność jest 
tu przeszkodą. (…) Eros przemienia w ten sposób to, co było par excellence 
przyjemnością – potrzebą, w przyjemność, w której upodobanie odgrywa domi-
nującą rolę.5 Dlatego też Eros nie wzmaga, lecz łagodzi dokuczliwy nałogowy 
charakter samego głodu zmysłów. (...) Eros nie umniejsza pożądania, ale uła-
twia wstrzemięźliwość6.

Trzeba zauważyć też, że myśl ludzka przebyła długą drogę refleksji, aby 
nazwać różnice między miłością cielesną, związaną z	popędowością, a	miłością 
Eros powodowaną przez wartość osoby.

Od Marsa i Wenus do Erosa i Psyche
W	ludzkiej refleksji Eros pojawia się obok Wenus: gdy Afrodyta wynurzyła się 

z morza i stanęła na Cyprze, już wtedy towarzyszył jej Eros i piękne Pragnienie (Hi-
meros)	(…) w innych tekstach będziemy widzieli obok bogini miłości jeszcze jedną 
personifikację, o imieniu Pathos,	co oznacza żarliwe pragnienie, tęsknotę7.	

Obok Erosa pojawia się w	ludzkiej refleksji postać Psyche. Kim jest? Piękna 
królewna Psyche, co po grecku znaczy: Dusza, bez własnej winy roznieca za-
2  K. Dąbrowski, 0 dezintegracji pozytywnej: Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka po-
przez nierównowagę psychiczną, nerwowość, nerwice i psychonerwice, Warszawa 1985.
3  C. Lewis, Cztery miłości, 1960, s. 10.
4  Ibidem, s. 117 - 119.
5  Ibid., s. 121.
6  Ibid., s. 124.
7  Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2005, s. 327.
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zdrość w samej Wenus (Afrodycie). Ta każe Amorowi wydać ją w ręce potwora. 
[lecz Amor] chce ją, wbrew Wenus, mieć dla siebie, bo się w niej rozmiłował8.	

Jeśli Wenus jawi się zwykle jako naga: czy to wynurzająca się z	morza, czy 
to sposobiąca się do kąpieli, to Psyche jest piękna (ładna?). Nie tyle podnieca-
jąca, co wzruszająca, pobudzająca do refleksji. Zresztą – nie pojawia się nag-
le. Już co do Afrodyty były wątpliwości: czy jest jedna, czy też dwie? Bardzo 
wcześnie rozróżniono: Aphrodite Pandemos, Afrodyta-Całej-Rzeszy, czy raczej 
„Gminna” i Aphrodite Urania, „Niebiańska”9.	

Eros wyrasta z	łona Wenus. Towarzyszy mu piękna Psyche. W	niej pojawia się 
pierwiastek przeżycia wartości męskości, a	w	nim rodzi się rozumność i	poszukiwanie	
tajemnicy kobiecości. Mars i	Wenus stają się etapami na drodze do miłości czystej, du-
chowej, do miłości agape (Caritas). Eros już u	Platona	jest tłumaczem między bogami 
a ludźmi (...) a będąc pośrodku pomiędzy jednym i drugim światem wypełnia przepaść 
między nimi i sprawia, że się to wszystko razem jakoś trzyma10.

Psychologia miłości
Psychologicznie rzecz ujmując, miłość można pojmować jako pewną sytuację. 

Jest to, z	 jednej strony, sytuacja wewnętrzna, istniejąca w	konkretnym podmiocie, 
w	jakiejś osobie, a	równocześnie sytuacja pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy ko-
bietą a	mężczyzną. To, co „wewnątrz” rozwija się	w	kierunku tego, co „pomiędzy”. 

Co jest „w” człowieku? W	Fajdrosie, dialogu Platona, który uważany jest za 
pierwszy wykład psychologii, Sokrates tak objaśnia: Zważyć potrzeba, że w każdym 
z nas dwie jakieś mieszkają istoty, władczynie i przewodniczki, za którymi idziemy 
w tę lub inną stronę. Jedna z nich, wrodzona, to pragnienie rozkoszy; druga to na-
byty rozsądek, który się do tego zwraca, co najlepsze. I czasem się te potęgi w nas 
zgadzają, a bywa, że się różnią. I raz jedna z nich, a innym razem druga panuje. 
Władza rozsądku, który argumentami prowadzi do tego, co najlepsze, i panuje, to 
„władza nad sobą”, a pierwiastek pragnienia, który bezmyślnie ciągnie nas do roz-
koszy i opanowuje, to „buta”. (...) Ta żądza, która bezmyślnie rozsądek nasz opano-
wuje, rozsądek, mający na celu to, co słuszne, a sama nas wiedzie do rozkoszy, jaką 
piękność daje, żądza, którą pokrewne jej pragnienia do piękna ciał popędzają, ta 
żądza, ten pęd zwycięski od swej potęgi popędem miłosnym się zwie11.

Tak więc człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Jeśli zwycięży wrodzone pragnie-
nie rozkoszy, popęd seksualny, to zniszczone będzie to, co może powstać „pomię-
dzy”. Więź jest niszczona przez jednostronną emocjonalność Marsa i	Wenus. Mars 
to podniecenie, które szuka sobie podniety, aby działać. Podnietą stają się „warto-
ści sexus”, które „składają się” na kobietę. Kobieta jest atrakcyjna, bo „posiada” te 
wartości. Jest to miłość zmysłowa. Miłość typu Mars to podbój i	„branie”, aż do 

8  Ibidem, s. 334.
9  Ibid., s. 324.
10  Platon, Uczta, [w:] Dialogi, Tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, s. 203.
11	  Platon, Fajdros, [w:] Dialogi, Tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, s. 237 E, podkr. H. J. 
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skrajności: sadyzmu. Sama zaś Wenus to przeżycie „wartością męskości” na bazie 
wzruszenia. Wenus symbolizuje to, co bodajże w	miłości jest najistotniejsze: otwar-
cie na kogoś. Pragniemy bowiem doznawać miłości. Człowiek rodzi się, kiedy jest 
kochany, kiedy doznaje miłości. Jest to jednak egocentryczna miłość pożądania. 
Wenus to oddanie się, aż do skrajnego hermafrodytyzmu, czyli nastawienia bisek-
sualnego: wszystko jedno „kto” dostarcza owych pożądanych doznań.

Jednak pomiędzy Marsem a	Wenus nie ma nic, co by ich łączyło. Potrzebny 
jest rozsądek. Wnosi go Eros, który łączy to, co materialne i	 to, co duchowe. 
Władza rozsądku, który argumentami prowadzi do tego, co najlepsze, i panuje	
pozwala Erosowi sprawować „władzę nad sobą” i	działać nie dla siebie, ale dla 
Psyche. Mężczyzna może tak działać, by kobieta doznawała jego zachowań jako 
wartościowych. Jego zachowanie staje się środkiem dla wzbudzenia pozytywne-
go przeżycia. Jest to początek pojawiania się swoistej „kultury” wzajemnych od-
niesień. Również i	kobieta otwiera się na to, co „pomiędzy”; nie tylko przeżywa, 
ale zwraca się ku mężczyźnie i	daje mu poznać wartości, które odczuwa. 

A	zatem Mars Wenus, Eros i	Psyche są upostaciowionymi rodzajami miłości, 
a	nie kochankami. Eros trafia swą strzałą w	serce, ponieważ nie troszczy się 
o	„swoje”, ale o	to, co dobre, co wspólne. 

„Przeżycie wartości” powoduje, że podmiot zwraca się do tego, co poza nim, co 
pomiędzy „nimi”. Jest to jakiś początek drogi do „my”. W	gruncie rzeczy miłość jako 
uczucie jest wzajemnym ustosunkowaniem się osób. W	ustosunkowaniu tym zawiera 
się osobowe odniesienie do dobra. Tak powstają tzw. pragnienia erotyczne, związane 
bardziej	z	konkretną relacją kobiety i	mężczyzny, niż z	potrzebą rodzicielską. Zako-
chani są skłonni w	ogóle zrezygnować z	rodzicielstwa, jeśli nie mogą poślubić „tego” 
czy „tej”. Miłość nie boi się śmierci. Jest przekonaniem, że przetrwa samą śmierć!

Ale można również samą miłość skierować ku samozniszczeniu, ku śmierci. 
Czym jest Thanatos? Uosobieniem śmierci. W	psychoanalizie pojęcie to nie ma 
istotnej treści; Freud uważał, że życie (Eros) zmierza do zaniku zgodnie z	zasadami 
fizyki. Natomiast drogą do krainy śmierci jest popęd do niszczenia i	samozniszcze-
nia: sadyzm. Na czym polega ten popęd? Jest to niejako druga strona doznawania, 
mianowicie działanie. Działanie powoduje zmianę, czasem zmianę skrajną, aż do 
zniszczenia tego, co było. Freud określa sadyzm jako popęd do owładnięcia12.

Eros tworzy więź, bo łączy się z	przeżyciem zmysłowej wartości „drugie-
go”. Jest to przeżycie osobiste, ale związane z	uczestnictwem we wspólnocie 
ludzkiej.	Z	drugiej strony zaznacza się tendencja do „wyzwolenia” z	panowania	
Superego w	zaspokajaniu swoich potrzeb. Pojawia się wówczas pasywna (choć 
zaborcza) Wenus, oraz aktywny Mars. Działanie Marsa, nieograniczane przez 
kulturę (Superego),	a	więc przez więź erotyczną, staje się działaniem destruk-
cyjnym. Nieprzypadkowo Ares (Mars) tak u	Greków, jak i	u	Rzymian był bo-
giem wojny, synem Dzeusa i	Hery13. Jest także kochankiem Afrodyty (Wenus). 

12  Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982, s. 327.
13  Szerzej: J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1972.
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Wychowanie miłości

Złożoność ludzkiej natury
Podstawowe zjawisko psychiczne można ująć następująco: ludzie „doznają 

wrażeń”14. W	tej „całości” wyodrębniają się dwa światy zjawisk – doznawanie 
wartości i	poznawanie obiektów, które tę wartość posiadają, i	które – dlatego 
– „robią wrażenie”. Oba aspekty życia psychicznego człowieka dojrzewają. Na 
dojrzewanie to składa się nabywanie wrażliwości (kultura sumienia), polegające 
na tym, że poprzez uczestnictwo w	kulturze jednostka przeżywa tzw. wartości 
wyższe, m.in. kobiecość i	męskość. Obok tego dokonuje się nabywanie wiedzy 
i	samowiedzy (kultura wolności). Nie zawsze te dwa światy, świat pragnień oraz 
świat samowiedzy, są spójne.	A	więc nie zawsze samowiedza człowieka ogarnia 
pragnienia. Dlatego mogą pojawić się przeżycia i	 pragnienia, które nie będą 
świadome, tzw. motywy nieświadome. W	 procesie dojrzewania przeżywane 
wartości musza być obiektywizowane. Nie zawsze też to, co „robi wrażenie” ma 
wartość. Wzdragamy się przed reagowaniem na wszystko, co działa na zmysły.

Głębokie napięcie między przeżywanymi wartościami a	 podnietami zmy-
słowymi, to zjawisko ponadczasowe, właściwe ludzkiej naturze. Nie jest zatem 
symptomem choroby. Zdawali sobie z	tego sprawę myśliciele starożytni. Pla-
ton	w	obrazie zaprzęgu ciągniętego przez dwa rumaki znakomicie zilustrował 
dwoistość naszego życia uczuciowego: Jakeśmy (...) na trzy części każdą duszę 
podzielili: dwie niby na kształt koni, a trzecia na kształt woźnicy (...) Z koni zaś 
jeden dobry jest, a drugi nie. (...) Ten z nich, który lepsze ma stanowisko, kształty 
ma proste a proporcjonalne i zgrabne; wysoko nosi kark, nos ma łagodnie zgar-
biony, białą maść, czarne oczy; ma ambicję, ale i ma władzę nad sobą, i wstyd 
w oczach. Lubi zasłużoną chwałę; batoga nie potrzebuje, dobre słowo mu wy-
starcza. A drugi krzywy, gruby i lada jako związany; twardy ma kark, krótką 
szyję, nos do góry zadarty, czarną sierść, ogień w krwią nabiegłych oczach; 
buta i bezczelność to jego żywioł. (...) ledwo że bicza i ościenia posłucha15.	

Powyższy obraz symbolizuje zmaganie się tego, co „wyższe” z	tym, co „niż-
sze”, napięcie, które przebiega w	świadomości osoby. „Woźnica” musi kierować 
zarówno uczuciami, związanymi z	wartościami wyższymi, jak i	wzbudzanymi 
przez zmysłowe podniety, namiętnościami. 

Nurt sokratejski
Sokrates szczegółowo opisuje wewnętrzne zmagania we wzajemnych rela-

cjach, kiedy działa w	człowieku Eros. Sprzyja on takim czynnościom duszy, jak 
„wstyd i rozum”16.
14	  K. Twardowski, O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych 
nauk i o jej rozwoju, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 243.
15  Platon, Fajdros, [w:] Dialogi, Tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, s. 253 D. 
16  Ibidem, s. 256 B.
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Tam gdzie dobro, tam rodzi się wola, jako zdolność dążenia do dobra. Ale to nie 
wszystko. Uwidaczniają się tu istotne rysy tego, co należy określić mianem perso-
nalizmu. Per se oznacza: „dla siebie”. Człowiek dąży do tego, co jest jego dobrem. 
Przeżywa też powinność takiego dążenia. Platon określa to jako swoisty głos, zwa-
ny daimonionem17. Są to z	pewnością osobowe źródła kultury; chodzi	o	to, by nie 
kochać na „sposób natury”, ale na „sposób ducha”, czyli z	udziałem myśli i	woli.	
Jest to istota wszelkiej ludzkiej twórczości, której Eros jest przejawem i	siłą.

Freud: skrócone widzenie miłości
Wbrew tej długiej drodze ludzkiej myśli w	kierunku uchwycenia sensu Ero-

sa wiek XX kojarzy się nam wyłącznie z	seksem. Stało się tak za sprawą Freuda. 
Freud wybitnie zubożył depozyt myśli na temat miłości. W	swoich	poszukiwa-
niach nie dążył, jak Eros, w	górę, do tego, co wskazuje wola (dobro), ale w	dół, 
do tego, co jest samą energią. „Libido, zupełnie analogicznie do głodu, ma być 
mianem siły, za pomocą której ujawnia się popęd”18. Energia ta ma rozwijać się 
w	kierunku rozmnażania. Zaś zrodzone w	kulturze wyższe pragnienia zmysłowe 
(uczucia), które pojmowane były jako naturalne dopełnienie i	rozwój pragnień 
biologicznych, Freud zinterpretował jako zagrożenie dla seksualności: Sądzimy, 
- pisał - że kultura stworzona została pod wpływem konieczności życiowej kosz-
tem zaspokojenia popędów19.

Freud przyjął istnienie jednej energii psychicznej i	utożsamił ją z	energią sek-
sualną. Jest to założenie błędne. Inny jest sens popędu do zachowania życia i	po-
pędu do zachowania gatunku, inaczej też kultura wpływa na pragnienia pokarmo-
we, a	inaczej na pragnienia seksualne. Cele związane z	rozrodczością mają swoją 
specyfikę. Skierowują się one nie na jednostkę (na „ja”), ale na gatunek. Egzy-
stencjalne skierowanie się człowieka na gatunek przejawia się w	fakcie płciowo-
ści, a	więc zarówno w	odmiennej budowie organizmu i	dopełnianiu się funkcji, 
jak	i	w	przeżyciu, w	emocjonalnym ustosunkowaniu się do człowieka „drugiej 
płci”. Przeżycie to można określić mianem „popędu”, o	ile odzwierciedla się ono 
w	świadomości jako pragnienie. Powoduje to też, że obok faktu egzystencjalne-
go, a	więc dążenia do istnienia, które jest głębsze niż dążenie do przeżycia dane 
w	popędzie samozachowawczym20, pojawia się fakt miłości. Miłość jest bowiem 
w	istocie wzajemnym odniesieniem się dwóch bytów, w	głębi którego odkrywa-
my zawsze stosunek do dobra. Jeśli jest to stosunek do tego dobra, jakim jest eg-
zystencja gatunku ludzkiego, to jest to miłość seksualna, zawiązującą się w	relacji	
do człowieka „drugiej płci”. Człowiek drugiej płci nabiera wartości z	uwagi	na	
stosunek do dobra, jakim jest gatunek. Nie zawsze jednak ten stosunek musi być 
uświadomiony; często mocniej przeżywane są emocje.
17	  Ibid., s. 242 C.
18  Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982, s. 312.
19  Ibidem, s. 58.
20  Czasem człowiek pozbywa się życia, kiedy nie ma ono sensu; zaistnienie istnienia jest wcześ-
niejsze niż jego przedłużanie.
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Ale istnieje też wymiar kulturowy tego spełnienia. Zanim dobro, jakim jest zdro-
wie	 i	życie, pojawi się jako regulator aktywności, jest ona ukierunkowana przez 
zmysły. Zmysły wskazują na to, co jest wartością w	sytuacji. Wtedy, kiedy sytuacja 
ta jest kształtowana tak, aby odpowiadała nie tylko naturze, ale i	osobie, pojawia się 
wpływ kultury. Kultura jest to zbiór sposobów działania, które odpowiadają oso-
bie, a	zarazem nie są sprzeczne z	interesem natury. Istotne jest to, że ze sposobami 
tymi spotykamy się zanim jeszcze pojmujemy swoje dobro i	zanim jesteśmy zdolni 
sprawczo je realizować. Będąc „zanurzeni” w	kulturze, uczymy się zmysłowo tego, 
co odpowiada osobie (wartości osobowe). Wejście w	 obręb kultury jest dlatego 
zwykle trudne, bo jest przejściem z	poziomu natury na poziom osoby.

Zarazem doświadczenie takie zbliża człowieka do tego, kim faktycznie jest. 
Człowiek jest nie tylko podmiotem, ale i	sprawcą świadomego działania (czy-
nu). Działanie takie jest powodowane przez cel. Jest to fakt bardzo znamienny, 
że w	sytuacji doznaje się zarazem wartości, które sprzyjają naturze i	wartości, 
które sprzyjają osobie. 

Kultura nie określa tego „co”, ale „jak”. Jest to jednak sposób „dla” celu, czyli 
„jak” służebne jest wobec „co”. W	przypadku popędu samozachowawczego kul-
tura	jest	w	sposób oczywisty służebna wobec celu natury. Z	popędem gatunko-
wym jest odrobinę inaczej. Doznania zmysłowe związane z	odniesieniem osób są 
daleko bardziej spełniające. Popęd seksualny skierowany jest na osobę. W	erotyce	
pojawia się ów paradoks, że samo bycie ze sobą staje się celem! Popęd seksualny 
staje się zatem tworzywem, z	którego buduje się miłość pomiędzy osobami. 

Z	 popędem seksualnym łączy się popęd egzystencjalny, dążenie gatunkowe. 
Dwie osoby mogą to dążenie odczytać jako „wezwanie” do posiadania potomstwa. 
Miłość najpierw zwraca ku osobie, a	następnie ku dobru, któremu ma służyć. Popęd 
seksualny	w	postaci relacji erotycznej otwiera na dalszą wspólną drogę. Doznanie 
wartości kulturowych pozwala na nabranie pewnego dystansu wobec natury. Po-
zwala to świadomie odczytać „co”, aby następnie uczynić zrozumiane dobro swoim 
celem. Może to być dobro własne (zdrowie) lub dobro gatunkowe (potomstwo). 

Błąd Freuda polega na tym, że „odczytał” dobro, które zawiera się w	relacji	ero-
tycznej analogicznie do dobra związanego z	popędem samozachowawczym. Głosi, 
iż celem jest rozrodczość, a	więc ciąg zdarzeń zapoczątkowanych przez akt seksu-
alny, który koi „głód” seksualny, libido. Jest to jednak diagnoza podwójnie błędna. 

Po pierwsze – nawet w	popędzie samozachowawczym osoba dąży do tego, 
aby uczynić swym celem obiektywne dobro. Po drugie – w	popędzie seksual-
nym pojawia się wspólny cel mężczyzny i	kobiety, jakim jest rodzicielstwo, 
wyrażające się w	posiadaniu potomstwa. Rodzicielstwo,	w	przeciwieństwie do 
rozrodczości, jaką spotykamy u	zwierząt, nie jest pożądane zmysłowo. Uczucia 
zmysłowe związane z	osobą „drugiej płci” nie służą ciału, lecz osobom w	na-
wiązaniu relacji erotycznej. A	zatem relację erotyczną można dopełnić miłością 
osobową, zmierzająca intencjonalnie do dobra, jakim jest potomstwo lub też 
skierować ją na rozładowanie energii libido. I	tutaj znowu pojawia się wpływ 
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kultury. Lecz w	tym wypadku kultura nie uczy „jak”, ale „co”. Sam popęd okre-
śla „jak”: wspólnie, tylko ze sobą. Ale popęd nie określa „co”, czyli: w	jakim 
celu „wspólnie”? Kultura może wskazać na dobro osobowe, jakim jest potom-
stwo lub na dobro przyjemne, jakim są doznania zmysłowe. 

Freud kieruje się w	swej analizie tylko danymi związanymi ze zjawiskami fizycz-
nymi. Takie zjawiska występują w	kontakcie między osobami; są nimi doznania ma-
terialnych bodźców zmysłowych. Jednak w	ludzkiej psychice odkrywane są również 
zjawiska psychiczne. Drogą do ich poznania jest introspekcja. Polega ona na tym, że 
osoba	przedstawia sobie świat w	pewien określony sposób, a	w	nim także i	osobę 
„drugiej płci”. Przedstawienie to jest przeżywane i	pojawiają się wzruszenia. 

Freud	dokonuje	redukcji	w	kierunku zjawisk fizycznych. W	kierunku	podniece-
nia	i	namiętności, nie dostrzegając wzruszenia i	osoby, na jaką wzruszenie wskazuje.	
W	konsekwencji człowiek, jakiego Freud rekonstruuje, tylko doznaje przyjemności. 
Nie doznaje wartości i	jej nie przeżywa. Natomiast w	miejsce przeżycia wartości 
pojawia się wartość przeżycia. Ale chodzi jedynie o	doświadczenie przyjemności 
i	podniecenia. Dokładniej – o	redukcję podniecenia. Jest to oczywiste spłycenie. 
Jeśli bowiem nawet można zgodzić się z	tym, że podniecenie ulega zmniejszeniu, 
to ze wzruszeniami sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wzruszenie buduje przeżycie 
więzi. Więź rozwija się	i	doskonali, nie ulega „skonsumowaniu”. 

Freud nie objaśnia przeżycia wartości przez wartość, ale „ekonomicznie”, 
czyli energetycznie. Wartość przeżycia sprowadza do zdobycia zadowolenia. 
Jest to deklaracja hedonizmu. 

Wskutek tego siły te stają się poza – osobowe. Druga osoba nie może być 
wartością, którą się przeżywa (i	powstaje więź erotyczna), ale obiektem, na któ-
ry	 skierowane	 jest	 libido.	 Libido (...) ma być mianem siły, za pomocą której 
ujawnia się popęd (...) płciowy (...). Inne pojęcia, jak podniecenie i zaspokojenie 
seksualne, nie wymagają żadnego wyjaśnienia21.

Widzenie „drugiego” przez pryzmat własnego podniecenia i	zaspokojenia	jest	
wyrazem „naukowego subiektywizmu”. Freud nie ukrywa, że dlatego przyjmuje 
dziecięcy seksualizm, ponieważ wyjaśnia to objawy nerwicowe, które pojawiają się 
w	późniejszych okresach rozwojowych. Jest to jednak wyjaśnienie błędne, wyjaś-
nienie faktów ludzkich (przeżycia wartości) przez zjawiska biologiczne (libido). 

Cały materiał „dowodowy” Freuda dotyczy tego, czego dziecko samo się 
nauczyło, a	nie tego, czego wymagała od niego kultura. Dziecko może nauczyć 
się przyjemności zmysłowej związanej z	narządami rozrodczymi, ale nie jest 
to zjawisko seksualne. Uczy się z	uwagi na doznawaną przyjemność. Podob-
nie	w	okresie dojrzewania seksualnego, kiedy doznania zmysłowe szczególnie 
się nasilają, można pewne treści „wydobyć” spoza ich naturalnego kontekstu 
przeżycia i	pokazać wartość jako wrażenie, jako „coś” do zdobycia. Całą uwa-
gę przesłaniają wtedy „wartości seksualne”, które wyzwalają trudne do opano-
wania namiętności. Miejsce „przeżycia wartości” zajmuje „wartość przeżycia”. 

21  Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982, s. 312.
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Podmiot oderwany od wartości musi skierować swe pragnienia ku czemuś in-
nemu. Jest to głód zmysłowy, a	nie seksualny. Pojawia się właśnie popędowość. 
Zwracanie uwagi na przyjemne wrażenia poza ich wartością powoduje, że ma-
terialna podnieta staje się wartością dla zmysłu. 

Jest zasługą Freuda, że zwraca uwagę na zapomnianą prawdę o	nieświado-
mej motywacji człowieka oraz wskazuje na wielorakie konflikty, jakie to nie-
sie. Ale jest też faktem, że odwraca uwagę od zmagania się o	to, co „wyższe”, 
ku dowartościowaniu namiętności. W	miejsce dualizmu (uczucie i	namiętność) 
Freud proponuje nam monizm: tylko wrażenia i	namiętności. Miłość staje się 
faktem tylko biologicznym. 

W	psychoanalizie nastąpiło rozszczepienie na lekarski obiektywizm w	ujęciu 
psychiki	i	skrajny subiektywizm przeżycia. Seks stał się nieokiełznaną siłą, któ-
ra – w	najlepszym wypadku - wpędza człowieka w	fantazje	seksualne	o	obiek-
cie, ale odrywa od samej osoby. Autentyczne i	świadczące o	zdrowiu stało się 
uleganie tej sile, a	nieautentyczne	i	świadczące o	chorobliwym wstydzie i	zaha-
mowaniu stało się odraczanie z	uwagi na kulturę, czyli rodzinę i	dzieci.	

Błąd Freuda, polegający na „wypreparowaniu” przyjemności seksualnej 
z	kontekstu wartości (błąd „pars pro toto”), prowadzi do tego, że rugując kulturę 
(wolę) powoduje nadmierną koncentrację uwagi na technikach pożycia, a	więc 
angażuje wolę.

Skutki anty-sokratejskiej postawy Freuda
R.	May	w	swojej pracy zwraca uwagę na to, iż wiek XX to czas załamania się 

koncepcji człowieka jako „sprawcy”, jako „działacza”. Zwątpił on w	swoją silną 
wolę. Prace Freuda oraz całej szkoły psychoanalitycznej ukazały, że metoda „opa-
nowania” siebie poprzez wolę jest nie tylko bezskuteczna, ale wręcz szkodliwa. 
Podważono w	ten sposób odpowiedzialność jednostki, gdyż w	rozumieniu natury 
zwyciężył determinizm, przegrała determinacja22. Analizując rewolucję po-freu-
dowską R. May zauważył, że – wraz ze skoncentrowaniem się na samym seksie 
poza Erosem – nastąpiło zbanalizowanie miłości i	rozpad więzi. Sam tylko seks 
atomizuje ludzi, bo dopiero Eros jest siłą, która nas przyciąga. Istotą erosa jest to, 
ze nas ciągnie ku czemuś, co jest przed nami, seks natomiast tylko nas popycha23.

Jako psychoanalityk May docenia rolę pragnienia i	próbuje na nowo ułożyć 
relację między wolą a	pragnieniami. Jak podaje: „wolę” i „pragnienie” można 
uważać za przeciwieństwa. „Wola” zakłada samoświadomość, a „pragnienie” 
– nie; „wola” wymaga wyboru „albo-albo”, „pragnienie” – wyboru takiego 
nie wymaga. „Pragnienie” nadaje woli ciepło, treść, wyobraźnię, świeżość 
i bogactwo. „Wola” nadaje pragnieniu kierunek i dojrzałość. „Wola” chroni 
„pragnienie” pozwalając mu trwać bez narażania się na zbyt wielkie ryzyko. 
Ale bez „pragnienia” „wola” traci swą żywotność, jałowieje, ginie przytłoczo-

22  R. May, Miłość i wola, Poznań 1993, s. 188.
23  Ibidem, s. 74.
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na ciężarem sprzeczności24. Istotnym rysem zdrowej woli jest dla Maya również 
troska Według niego droga dojrzewania miłości wiedzie od popędu, przez po-
trzebę, do pragnienia, które utożsamia z	wolą. 

Wydaje się, iż dzisiaj rysują się wyraźnie kolejne skutki pozytywistycznego 
myślenia Freuda. Dopatrywanie się w	woli siły destrukcyjnej spowodowało, że 
niemożliwe stało się odwołanie się do sumienia, którego głos – jako daimonio-
na – pojawia się już u	Platona. Sumienie ma bowiem być tworem Super ego 
i	wraz	z	nim powinno ustąpić. Jest bowiem narzucone przez kulturę i	– jako 
z	gruntu nieautentyczne – krępuje rozwój. 

Nastąpiło przewartościowanie zjawiska władzy rodzicielskiej. Rodzice, jako 
obdarzeni dojrzałą wolą, co u	Maya sprowadza się do troski o	rozwój dzieci, 
posiadali wpływ kierowniczy na zachowanie dzieci. Przysługiwał im autory-
tet	w	znaczeniu „powagi moralnej”. Po Freudzie władza rodzicielska kojarzy 
się z	czymś, co wyłącznie tłumi rozwój, a	sama rodzina staje się „toksyczna”. 
W	konsekwencji niknie zjawisko wychowania, zastąpione terapią uświadamia-
jącą. Podstawowe zadanie kultury, realizowane	w	postaci wychowania, a	pole-
gające na budzeniu sumienia i	prowadzeniu do dobra, zostaje tu postawione pod 
znakiem zapytania. 

Skutki podejrzenia, jakie rzuca Freud pod adresem rodziny i	kultury są po-
ważne. Według Maya doszło przede wszystkim do znudzenia i	banalizacji	sek-
su. Otworzyła się droga do rozmaitych „poszukiwań” mocnych doznań, często 
łączonych z	narkotykami. Począwszy od lat 60-tych, zjawiska te pogłębiły się. 
Uwagę zwracają dwa z	nich. Po pierwsze pozbawiony Erosa człowiek jest nie-
zdolny do przeżycia wartości drugiego. W	miejsce to pojawiło się przekonanie 
o	„wartości przeżyć”. Chodzi o	wartość przeżycia oderwaną – paradoksalnie 
– od samej wartości. Dążenie to koncentruje jednostkę na niej samej i	zamy-
ka na miłość. Po drugie, obserwować można, że ze znudzonych dzieci wyrośli 
przestraszeni	rodzice.	

Od przeżycia wartości do miłości agape
Refleksja na temat miłości nie byłaby pełna, gdyby nie zarysować drogi, 

którą – jak się wydaje – zagubił Freud. Jest to droga rozwojowa od miłości typu 
eros do miłości agape. 

Od przeżycia wartości do zreflektowania dobra
Reasumując, Freud pomylił „jak” (tj. zmysłowo) z	„co”, widząc w	samym 

ukojeniu zmysłowego podniecenia sens relacji seksualnej. Jest to głód „czegoś” 
(Mars i	Wenus), nie „kogoś” (Eros i	Psyche). Modna stała się zatem „konsump-
cja” zmysłowej przyjemności seksualnej. Paradoksalnie – doprowadziło to do 
zaniku pożądania seksualnego, na co wskazał w	swoich	analizach	May.	

Sens uczuć miłości tkwi w	dobru. Miłość jest wzajemnym odniesieniem osób, 
w	głębi którego kiełkuje stosunek do dobra. Wyjściem z	pozytywistycznej pułap-
24  Ibid., s. 228.
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ki freudowskiego myślenia jest przyjęcie, że istnieje osoba jako podmiot przeżyć 
i	pragnień. Osoba poznaje przeżywane wartości i	dąży do tego, co sobie stopniowo 
uświadamia. Początkowo dążenia te są bardzo wąskie, związane z	tym, co człowiek 
czuje, czyli poznaje w	samym sobie. Potem jednak zakres dążeń poszerza się, prag-
nienia ogarniają nie tylko sam cel biologiczny	i	związane z	nim zadowolenie, ale 
i	środki do celu, czyli wartości kulturowe. W	końcu pojawia się świadomość reflek-
syjna. Dążenie, czyli ludzkie „działanie świadome”, dojrzewa w	kierunku „świado-
mości działania”. Jest to myślenie refleksyjne; człowiek może zmienić cel działania 
i	wybrać sposób jego realizacji. Na tym polega dojrzałość. Wydaje się, jakby Freud 
zupełnie pominął rolę „woźnicy”, czyli ludzkiego umysłu. 

Jest to ważny problem kultury. Kultura to pewien sposób dążenia do zado-
wolenia. Wymaga on uczestnictwa w	działaniu innych, zwykle rodziców. Dzia-
łanie to staje się wartościowe, a	rodzice są przeżywani jako wartość, ponieważ 
odpowiada to potrzebom dziecka. A	wszystko, co – z	 jakiegoś powodu – jest 
w	relacji odpowiadania, zaczynamy przeżywać jako wartość. Wartości kulturo-
wych trzeba się uczyć, podczas gdy to, co odpowiada organizmowi jest takim 
„z natury”, czyli od urodzenia. Kultura oczywiście rozszerza świat wartości, ale 
nie zawsze to poszerzenie jest łatwe i	harmonijne.

W	kulturze doznajemy działania, które nas uwrażliwia i	jest – jak to niezwykle 
trafnie zauważył Saint-Exupery w	 „Małym Księciu” – źródłem  cierpienia. V. 
Frankl, a	także cytowany wyżej Dąbrowski, widzą w	tym cierpieniu jakąś fazę 
rozwojową człowieka na drodze do dojrzałego funkcjonowania25.	Freud	dostrze-
ga	w	kulturze przede wszystkim zagrożenie. Freud „oczarował” świat koncepcją 
nieświadomości. Tymczasem ludzkie dążenia są zawsze świadome, chociaż ich 
motywy nie muszą być – i	z	reguły nie są – uświadomione. Człowiek nie tylko 
przeżywa wartości, ale je poznaje. Poznaje też i	to, na ile dana wartość jest dla nie-
go obiektywnym dobrem. Dla Freuda ego jest jedynie mediatorem między siłami, 
których nie do końca jest świadom (popularnie sprowadza się je do Id i	Super-
ego). Trzeba jasno zaznaczyć, że ludzkie działanie jest kierowane przez osobę, 
przez władzę, którą nazywa się wolą. Władza ta wyraża się w	czynnościach świa-
domego działania, działania, które ma widoczną przyczynę.

Droga rozwiązania konfliktów
Faktycznie istnieje konflikt motywów. Ludzka natura jest złożona i	konflikty	

są nieuniknione. Powstaje jednak pytanie, czy – i	jak – mogą zostać one roz-
wiązane? Czy przez realne energie ducha ludzkiego (woźnica), czy przez siły 
psychiczne (konie)?

Freud zawęża ten konflikt do naturalnego konfliktu między celem (z	natury) 
a	środkiem, danym nam przez kulturę. Z	reguły sposób nie wyklucza celu.

Przeżycie powinności jest to funkcja, którą przypisujemy sumieniu. Już Pla-
ton wkłada w	usta Sokratesa te słowa: Ten mój zwyczajny, wieszczy głos (głos 
ducha) zawsze przedtem, i to bardzo często, się u mnie odzywał, a sprzeciwiał mi 
25  V. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984.
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się w drobnostkach nawet, ilekroć miałem coś zrobić nie jak należy26. Sokrates 
zmaga się zarówno ze zmysłowością młodzieży zagubionej w	świecie użycia, 
jak	i	z	przesądami ich rodziców. O	dziwo, wygrywa na pierwszym „froncie”, 
a	przegrywa na drugim. Dziś tych przesądów istnieje również wiele. Młodzież 
musi się „wyszumieć”, bo inaczej doszłoby do represji potrzeb natury. Co w	kon-
sekwencji prowadzi do represji wartości kultury, która w	ten	sposób	rezygnuje	
z	własnej misji. Wydaje się, że nie tylko młodzież jest dziś problemem. Więk-
szym problemem są przesądy rodziców i	wychowawców. Często są przesądy 
antypedagogiczne, które wyrosły na glebie ideologii po-freudowskich.

Prawo do przeżycia czy przywilej dojrzewania?
Przeżycie wartości kobiety zmierza do działania, do starania się o	jej wzglę-

dy (Eros); czasem nawet do rycerskiej walki o	nią. Zgoła czymś innym jest kon-
centracja na samej wartość przeżycia podniecenia. Szuka się wówczas podnie-
cenia dla niego samego; drogą oglądania pornografii, filmów pornograficznych 
itd. Rozbudzana namiętność szuka coraz to nowych „obiektów”. Analogicznie 
jest	w	wypadku naturalnego przeżycia wartości męskości w	postaci	wzruszenia.	
Przeżycie to powoduje, że kobieta staje się piękna (Psyche). Ale i	 tutaj może 
pojawić się koncentracja na samej wartości przeżycia. Jest ono wartościowe 
dla samej uczuciowości sfery emotywnej. Wenus jest skoncentrowana tylko na 
sobie, na tym, czego doznaje. Nieważne kto, ważne, że zwraca na nią uwagę. 
W	 pogoni za tą uwagą dziewczęta osadzają swoje poczucie wartości prawie 
wyłącznie w	wyglądzie zewnętrznym. 

Młody człowiek pojmuje swą wolność jako swoiste „prawo” do szukania 
każdego przeżycia. Szuka przeżyć ekstremalnych i	domaga się wolności do każ-
dego przeżywania, również tego, które uważa się za dewiacyjne. Z	tej motywacji 
sięga po narkotyki, wyszukane rozrywki, sporty ekstremalne itd. W	tej	intencji	
rzuca wyzwanie wszelkiej władzy: rodzicom, nauczycielom, policji. Po jakimś 
czasie znudzone niegdyś dzieci dorastają, ale nie dojrzewają. Pojawia się więc 
kolejne już pokolenie bezwolnych rodziców. Będąc pozbawieni zdolności spra-
wowania władzy rodzicielskiej uciekają się do metod „siłowych”, wybuchają 
gniewem. Są bezwolni, a	nadto przestraszeni tym, co usłyszeli od freudowskich 
terapeutów na temat tzw. „zranień emocjonalnych”, swej toksyczności itd. Po-
wszechnie abdykują ze swej misji wychowawczej.

Zakończenie

Na zakończenie pojawia się pytanie retoryczne: dlaczego współczesna mło-
dzież nie spotyka na swej drodze życia Sokratesa, a	jedynie uczniów Freuda? 
Dlaczego nie zachęca się ich do szukania dobra, do budowania więzów przyjaź-
ni	i	dążenia do miłości agape?

26  Platon, Fajdros, [w:] Dialogi, Tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, s. XXXI B.
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Freud, obok Marksa i	Nietzschego zaliczany jest do tzw. „proroków podej-
rzenia”. Analogicznie do Marksa, który postawił w	stan oskarżenia własność 
prywatną, dopatrując się w	niej źródła wszelkiego zła i	walki klas, Freud posta-
wił w	stan oskarżenia kulturę i	rodzinę. Jednak na tym negatywnym tle widać 
coraz jaśniej, że więź między ludźmi rodzi się przez uczestnictwo w	kulturze.	
Właśnie uczestnictwo jest bowiem „metodą” na pojawianie się przeżycia war-
tości.	

Krytyka Freuda i	psychoanalizy nie jest rzeczą nową i	May	nie	jest	pierw-
szym – ani jedynym - myślicielem, który postuluje wyrwanie się z	zamkniętego 
świata energii, jaki zarysowała psychoanaliza. V. Frankl w	 roku 1950 ogłosił 
dogłębną krytykę, w	której wykazał redukcjonistyczny charakter psychoanali-
zy. Staje on w	obronie wolności woli i	robi to jako lekarz, a	więc w	jakimś sen-
sie przyrodnik. Jak pisze: Człowiek wprawdzie „jest” związany z koniecznoś-
cią, ale jest z nią związany w sposób wolny27. Swoje rozważania podsumował 
następująco: „Sądzimy, że duszę lub wręcz ducha przepaja bez reszty dążenie 
do sensu28. Dziś potrzeba logoterapii, terapii sensu, jest przeżywana być może 
bardziej, niż za czasów demokracji ateńskiej czy też w	okresie powojennym. 
Człowiek współczesny staje bowiem w	obliczu Thanatosa, i	nie	dotyczy	to	je-
dynie pokolenia ludzi starszych, ale także młodzieży, która nie jest w	 stanie	
obronić się sama przed własnymi pożądaniami. 

lovE and volITIon – ModERn ExISTEnTIal analySIS – SuMMaRy 

The main thesis of this article is that in modern society young people have lost an affectionate	
relationship, exemplifying by Eros and gave oneself to sensual passion, which led them to Thana-
tos (death). Author presents two contrary conceptions of love: classical, based on works of ancient 
thinkers as Plato and modern, presented by Freud. Main threat for the young people is viewed in 
Freud’s definition of love, comprehended only as sexual desire. According to author, only love, 
which unite sexual passion and intimacy with another human being and responsibility, can prevent 
youth from Thanatos’ grip.
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WyChoWanIE a PolITyka.  
kIlka SłóW o ModElaCh WyChoWanIa  
SPołECznEgo W ujĘCIu hISToRyCznyM

Pokusa, by	w	sposób zorganizowany kształtować świadomość ludzką dla pań-
stwa jest stara jak cywilizowany świat. Już	w	starożytnej Grecji, jeśli ograniczy-
my się tylko do europejskiego kręgu cywilizacyjnego pojawiały się koncepcje wy-
chowania dla społeczeństwa1. Grecka koinonia, rozumiana jako odczuwane przez 
starożytnych Greków organicznie związanie ze wspólnotą polis, załamała się pod 
wpływem zmian społeczno - politycznych, ale	i	upowszechniania się idei niezwy-
kle złożonego nurtu, jakim była sofistyka. Idee egalitaryzmu, panhellenizmu czy 
kosmopolityzmu	w	sposób konieczny, nawet przy braku takich intencji, osłabiały 
poczucie jedności	z	państwem2. Koncepcje sofistów miały ograniczony wpływ na 
obywateli Sparty, najbardziej stabilnej pod względem politycznym polis, ale	jed-
ną	z	ważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy było poddanie Spartiatów obowiąz-
kowemu wychowaniu agoge. System formowania charakteru obywatela poprzez 
kształtowanie nie tylko odwagi, ale	i	zdyscyplinowania oraz lojalności, przez powo-
ływanych specjalnie do tego celu wychowawców (paidonomów), do dziś odzwier-
ciedla określenie spartańskie wychowanie3. Sparta stała się też	 w	 jakiejś mierze 
wzorcem dla platońskiego modelu państwa idealnego,	 z	zaawansowanym syste-
mem wychowawczym, mającym uosabiać ideę sprawiedliwości, stabilności spo-
łecznej. W	nowożytności, wraz	z	postępującą centralizacją władzy, upowszechniła 
się idea państwowej oświaty, nie tylko jako idea emancypacji warstw niższych, ale	
i	system kształtowania świadomości politycznej obywateli. Kulminacyjnym punk-
tem tego podejścia okazały się być oświatowe systemy indoktrynacyjne totalitary-
zmów faszystowskich	i	komunistycznych, stawiające sobie za cel ukształtowanie 
(idea mająca swoje korzenie	w	Oświeceniu), Nowego Człowieka.

1 Ale nie jest to właściwe tylko naszej kulturze. Dość wspomnieć o	bramińskim modelu wy-
chowania	w	starożytnych Indiach, gdzie trzy główne warny poddawane były procesowi edukacji 
zorganizowanej przez kapłanów. Dzięki religijnie uprawomocnionemu modelowi życia system 
długi czas uzyskiwał bierność społeczną warunkującą stabilizację polityczną.
2  W	Atenach relatywizmowi etycznemu sofistów przeciwstawiali się Sokrates czy Platon.
3  Przez niektórych podziwiany, przez innych odsądzany od czci i	wiary jako system radykalnej in-
doktrynacji, stał się jednak w	pewnym sensie punktem odniesienia dla późniejszych koncepcji i	teorii	
wychowania, niekoniecznie nawet w	kategoriach świadomego odwoływania się do tego modelu.
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Powiązana	z	polityką etyka platońska jest eudajmonistyczna, której celem jest 
osiągnięcie najwyższego dobra (bowiem tylko	w	ten sposób możliwe jest praw-
dziwe szczęście). Można powiedzieć, że najwyższym dobrem człowieka jako 
istoty rozumnej	i	moralnej jest rozwój jego osobowości, osiągnięcie harmonijnej 
kondycji życiowej poprzez właściwe pielęgnowanie duszy4.	Prawdziwa polityka	
zmierza do poprawy ludzi5. Platon przyjmuje, że cokolwiek czyniliby rozumni pa-
nujący jest dopuszczalne, jeśli przestrzegają zasady, aby	w	stosunku	do	obywateli	
postępować jak najbardziej sprawiedliwie, zgodnie	z	nakazem rozumu	i	swoimi 
umiejętnościami, by dzięki temu obywateli móc ocalać i poprawiać, o ile można.6	
Wszak dobro człowieka to dobro jego duszy. Wprawdzie Platon sądził, że pań-
stwo służy zaspokajaniu potrzeb obywateli, tym niemniej uważał, że potrzeby te 
można,	a	nawet należy odpowiednio kształtować. Jednocześnie nie należy zapo-
minać, że	w	ogóle klasyczna Grecja widziała jednostkę jako obywatela,	a	wartość	
i	cnota człowieka była tożsama	z	wartością	i	cnotą obywatela7. Natura człowieka	
i	natura państwa są według Platona takie same. Zatem	w każdym z nas tkwią te 
same postacie, te same składniki charakteru, co i w państwie, bowiem tempe-
rament państwa	pochodzi	od poszczególnych obywateli8.	U	każdego człowieka 
występują te same pierwiastki duszy: pierwiastek rozumny, impulsywny	i	pożąd-
liwy, przy czym pożądliwości jest	w	człowieku najwięcej	i	nigdy nie da się jej 
nasycić. Stąd dwa pierwsze, odpowiednio ukształtowane, winny ją poskromić.9

Podobnie państwo zawiera	w	sobie trzy klasy ludzi, których charakteryzuje 
odpowiednio rozumność, ambicja lub pożądliwość. Tak też pierwsza przy pomo-
cy drugiej musi panować nad trzecią. Jeśli każda	z	tych klas zajmuje się tym, co 
do niej należy wówczas państwo realizuje postulat jedności	i	staje się sprawied-
liwym10. Państwo idealne ma stanowić tę właśnie jedność, której dobro miał na 
uwadze Platon. Szczęście poszczególnych jednostek czy grup jest wtórne, jest 
pochodną szczęścia państwa11. Platon łączył ustrój państwa	z	odpowiadającym 
mu typem człowieka. To	w	gruncie rzeczy urządzenie państwa decyduje	o	tym, 
4  F. Copleston, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1998, s. 245.
5  Por. Platon, Gorgiasz, 518 C [w:] Platon, Dialogi, t. I, Kęty 1999, s. 440; por. K. Leśniak, 
Platon, Warszawa 1993, s. 58.
6	 	Polityk, 297 A-B, 305 D-E [w:] Platon, Dialogi, t. II, Kęty 1999, s. 551, 561 - 562.
7  Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, Lublin 1997, s. 284 i	in.
8  Platon, Państwo, t. I, Warszawa, 1991, ks. IV, 435 E, s. 212; podobnie natura sprawiedliwości 
w	ten sam sposób odnosi się do człowieka, jak i	państwa. Sprawiedliwość oznacza według Plato-
na robić swoje. Ibidem, s. IV, 433 A-B, s. 207.
9	 	Tamte dwa pierwiastki będą na nie uważały, żeby się nie syciła rozkoszami, które się nazy-
wają cielesne, bo jak się przez to rozrośnie i wzmoże na siłach to przestanie robić swoje i zacznie 
brać za łeb i będzie próbowała rządzić tym, nad czym jej żadna władza nie przypada z natury 
i całe życie zbiorowe do góry nogami wywróci.	Ibid., ks. IV, 442 A-B, s. 225.
10	  Ibid., ks. IV, 434 C, s. 210.
11  (...) ale myśmy nie to mieli na oku zakładając państwo, żeby u nas jakaś jedna grupa ludzi 
była osobliwie szczęśliwa, tylko żeby szczęśliwe było, ile możności, całe państwo (...) w takim 
państwie najłatwiej znajdziemy sprawiedliwość.	Ibid., ks. IV, 420 B, s. 184.
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jakie pierwiastki duszy ludzkiej biorą górę	 i	 jakie są zewnętrzne zachowania 
ludzi. Pożądania	i	przyjemności dzielił Platon na konieczne	i	niekonieczne.	To	
właśnie niektóre	z	tych ostatnich wydały mu się nielegalne. Powinny być po-
skramiane przez prawo	 i	 rozumną świadomość. Panowanie nad pożądaniami 
Platon wiązał	z	samokontrolą prowadzącą do harmonii wewnętrznej12.	

Demokrację, która nas tu najbardziej interesuje, wyróżnia wolność: pełno jest 
wolności w państwie i wolności słowa. (...) A gdzie wolno, tam – rzecz jasna - każdy 
sobie własne życie może tak urządzić, jak to każdemu odpowiada13. W	powszechnej	
opinii	w	państwie demokratycznym wolność jest dobrem największym	 i dlatego 
tylko w tym państwie godzi się żyć człowiekowi, który ma wolność w naturze14. Jest	
to ustrój, który może się wydawać najpiękniejszy, bo urozmaicony wszelkimi moż-
liwymi obyczajami, ustrój	w	którym znajduje się najwięcej ludzi różnorodnych. Ale 
Platona nie pociąga wizja różnorodności – dobro ma wszak charakter absolutny. To 
tylko	pozory	dobra	i	Platon przystępuje do krytyki demokracji wytykając jej wady. 
Wskazuje na jej łagodność	i	pobłażliwość. Państwo demokratyczne pogardza, zda-
niem Platona, rzeczywistymi cnotami	w	polityce	i	szanuje każdego, kto oświadczy, 
że kocha lud15. Lud	w	państwie demokratycznym upija się wolnością nierozcień-
czoną, wymaga od rządzących łagodności. Wolność, która tam panuje zarówno	
w	sferze publicznej, jak	i	prywatnej powoli przeradza się	w	niewolę16.

12  W	każdym człowieku tkwią pożądania tego rodzaju: jakieś straszne i dzikie, i nielegalne, nieraz 
nawet w takich ludziach, którzy się wydają bardzo opanowani. To wychodzi na jaw w marzeniach sen-
nych.(...) Budzą się podczas snu kiedy inna strona duszy śpi – ta, która myśli, jest łagodna i panuje nad 
tamtą – a ta część zwierzęca i dzika albo jadłem, albo napojem napełniona, staje dęba, odrzuca sen i sta-
ra się iść i robić co jej się podoba do syta (...) w takim stanie gotowa się odważyć na wszystko, jakby dale-
ko odrzuciła wszelkie więzy wstydu i rozsądku (...) nie zbywa jej na niczym ani z głupoty, ani z bezwstydu.	
Ibid., t. II, ks. IX, 571 C-E, 572 A-B, s. 167 - 169. W. Witwicki zauważa, że ta teoria snów, niewątpliwie 
rozbudowana	i	wzbogacona tezą dotyczącą ukrytych pragnień, jest dziś znana jako teoria freudowska.
13	  Ibid., ks. VIII, 557 B, s. 140.
14	  Ibid., ks. VIII, 562 C, s. 150.
15	 	 I	 ustrój	 ten	może się wydawać najpiękniejszy. I może być, że wielu go potrafi uważać za 
najpiękniejszy, podobnie jak dzieci i kobiety, kiedy patrzą na różnobarwne materiały (...). Czyś 
jeszcze nie widział w takim państwie ludzi skazanych na śmierć albo wygnanie, którzy mimo to 
siedzą na miejscu i kręcą się po mieście (...) on sobie chodzi swobodnie jak bohater, który wrócił 
spod Troi. Ustrój to zatem i	przyjemny i nierządny i różnobarwny, i taki, co pewną równość nadaje 
i przydziela zarówno równym, jak i nierównym. Ibid., ks. VIII, 557 C-D, 558 A-B, s. 140 - 142.
16  Jednak wolność demokracji powoduje, że ojciec staje się podobny do dziecka i boi się synów a syn	
ani się nie wstydzi ani nie boi rodziców, bo przecież chce być wolny (...)nauczyciel boi się uczniów i za-
czyna im pochlebiać, a uczniowie nic sobie nie robią z nauczyciela (...) W ogólności młodzi ludzie upo-
dabniają się do starszych i puszczają się z nimi w zawody i w słowach, i w czynach, a starzy siadają 
razem z młodymi, dowcipkują i stroją figle, naśladując młodych, żeby nie wyglądać ponuro i nie mieć 
zbyt władczej postawy. (...) A szczytu wolności dochodzi pospólstwo w takim państwie, kiedy mężczyźni 
kupieni i kobiety kupione cieszą się nie mniejszą wolnością niż ci, co ich kupują. A w stosunkach kobiet do 
mężczyzn i mężczyzn do kobiet, jakie tam równouprawnienie panuje i jaka wolność (...) Dusza obywateli 
robi się tak delikatna i wrażliwa, że choćby im ktoś tylko odrobinę przymusu próbował narzucić, gniewają 
się i nie znoszą. W końcu – wiesz przecież – nawet o prawa pisane i niepisane nie troszczą się zgoła, aby 
pod żadnym względem nikt nie był nad nimi  panem.	Ibid., ks. VIII, 563 A-B , D, s. 151 - 152.
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Dużo miejsca	w	swoim Państwie Platon poświęca ukazaniu negatywnych cech 
człowieka, których rozwijaniu sprzyja państwo demokratyczne. Młody człowiek 
znajduje się	w	nim pod wpływem trutniów (próżniaków	i	rozrzutników)17. Kuszo-
ny jest przyjemnościami różnorodnymi i wielobarwnymi. Zewnętrzne pożądania 
wzmacniają jego własne i,	w	braku umiejętnego wychowania, opanowują wysoki 
zamek duszy młodzieńca, bo	brak w nim nauk i zajęć pięknych i myśli prawdzi-
wych18. Następstwem tego jest buta	 i	 nierząd, beznadziejna rozpusta	 i	 bezwstyd	
w	całej ich świetności. Buta uważana jest za wyższą kulturę, nierząd za niezależ-
ność, rozpusta za gest	a	bezczelność za męstwo. W	ten sposób, zdaniem Platona, 
pożądania konieczne wypierane są przez pożądania niekonieczne	i	niepożyteczne. 
Człowiek taki nie przyjmuje do wiadomości, że jedne przyjemności rodzą się	z	po-
żądań pięknych	i	dobrych,	a	inne ze złych, i	co za tym idzie, jedne trzeba szanować, 
a	inne poskramiać. Uznaje wszystkie pożądania za równie wartościowe	i	godne	sza-
cunku19. Ukoronowaniem tego zepsucia jest wciągnięcie młodego człowieka	w	or-
bitę władzy Erosa wśród kadzideł i wieńców, i perfum i win i tych żądz, które się na 
takich schadzkach zwykło spuszczać z łańcucha, one tę miłość karmią i wzmagają 
do ostateczności (...) pokąd człowieka całkowicie nie oczyści z rozwagi i nie napełni 
go obłąkaniem, które przyszło z zewnątrz20. Wówczas Eros staje się panem absolut-
nym,	w	końcu pcha człowieka na drogę przestępstwa. Zanikają też więzi rodzinne21.	
Postawy te powodują upadek moralny,	a	gdy się upowszechnią, prowadzą do tyranii. 
Ludzie bez kręgosłupa moralnego to osobowości autorytarne, które albo tyranizują 
kogoś albo się przed kimś płaszczą22. Wszelki nadmiar lubi się przeradzać	w	swoje	
przeciwieństwo: nadmierna wolność	w	nadmierną niewolę.	I	tak	jak	z	państwa de-
mokratycznego rodzi się tyrania, tak	z	typu człowieka demokratycznego rodzi się 
typ tyrański. Życie człowieka zdefiniowanego przez przyjemności	i	rozkosze	po-
równuje Platon do życia bydła23. Człowiek najlepszy	i	najsprawiedliwszy	jest	jed-
nocześnie najszczęśliwszym. To człowiek kierujący się mądrością	i	szanujący nauki 
doskonalące go, to człowiek dbający	o	swą kondycję fizyczną	i	zdrowie	w	zakresie	
17  W	demokracji tną ostrzej, niż w	oligarchii, w	której ich nie cenią i	odpychają od stanowisk 
rządowych (...) A w demokracji to właśnie wysuwa się na czoło, z małymi wyjątkami, i to prze-
mawia i działa – osobniki co najostrzejsze – i to obsiada mównice na około i robi hałas i szum, 
i nie daje do słowa dojść nikomu, kto by mówił inaczej; więc ten żywioł rządzi wszystkim w takim 
ustroju, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Ibid., ks. VIII, 564 B-E, s. 153 - 154.
18	  Ibid., ks. VIII, 560 B-D, s. 146 - 147.
19  (...) i tak sobie żyje z dnia na dzień, folgując w ten sposób każdemu pożądaniu, jakie się 
nadarzy. Raz się upija i upaja się muzyką fletów, to znów pije tylko wodę i odchudza się, to znów 
zapala się do gimnastyki, a bywa, że w ogóle nic nie robi i o nic nie dba, a potem niby to zajmuje 
się filozofią. Często bierze się do polityki, porywa się z miejsca i mówi byle co i to samo robi(...). 
Ani jakiegoś porządku, ani konieczności nie ma w jego życiu, ani nad nim. On to życie nazywa 
wolnym i używa go aż do końca. Ibid., ks. VIII, 561 A-D, s. 147 - 148.
20	  Ibid., ks. IX, 573 A-B, s. 170.
21	  Ibid., ks. IX, 574 A-C, s. 172 - 173.
22	  Ibid., ks. IX, 576 A, s. 175.
23	  Ibid., ks. IX, 586 A-B, s. 197.
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pozwalającym mu uzyskać wewnętrzny spokój, to wreszcie człowiek wstrzemięź-
liwy	w	gromadzeniu majątku	i	zaszczytów (mądrość, męstwo	i	umiarkowanie)24.	
Rządzić winien pierwiastek rozumowy, dlatego też dzieciom nie daje się wolności 
do	czasu, aż	w	nich	nie	wyrobimy pewnego ustroju wewnętrznego i nie wychowamy 
w nich pierwiastka najlepszego, który byłby strażnikiem	i	kierował ich duszą25.

Państwo ma dawać ludziom szczęście	 i	 rozwijać ich	w	dobrym życiu. System 
doboru	i	elitarnego wychowania strażników miał na celu połączenie cnoty państwa	
z	cnotą obywateli26. W	pierwszej kolejności proces wychowania obejmuje muzykę,	
a	więc to, co podlega Muzom. Platon dzieli opowiadania na fałszywe	i	prawdziwe.	Za-
czyna od mitów, które opowiada się dzieciom:	I ty, prawda wiesz, że w każdej sprawie 
początek to rzecz najważniejsza. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiekolwiek istoty młode 
i wrażliwe? Przecież wtedy się najwięcej formuje i przenika w głąb to piętno, którym 
by ktoś chciał nacechować każdego. Należy więc kontrolować jakie mity są układane	
i	dopuścić tylko takie, które kształtują duszę	w	pożądany sposób. Potem nakłonimy 
niańki i matki, żeby te aprobowane mity opowiadały dzieciom i formowały dusze ich 
mitami o wiele bardziej niż ich ciała rękami27. Mity nie mogą traktować	o	wojnach	
pomiędzy bogami,	o	aktach niesprawiedliwości czy łamaniu umów	 i	przyrzeczeń. 
Cenzura powinna objąć także dzieła Homera	i	Hezjoda. O	bogach	i	bohaterach	nie	
należy źle mówić, nawet gdyby to była prawda, zwłaszcza ludziom głupim i młodym. 
Opowiadania takie, szczególnie gdy są obrazowo przedstawiane, kształtują niewłaś-
ciwy system wartości28. Należy kształtować uczucia prowspólnotowe, by strażnicy 
uważali za największą hańbę rozpalanie wzajemnych nienawiści	w	państwie. Jeżeli 
mamy jakoś ludziom wpoić przekonanie, że między obywatelami nigdy nie ma niena-
wiści wzajemnej i że to jest obraza boska, to lepiej mówić to już dzieciom – niech im to 
mówią starcy i staruszki, a kiedy dzieci podrastają to i poetów trzeba zmusić, żeby ja-
koś tak około tego swoje opowiadania układali. Młody człowiek nie potrafi, zdaniem 
Platona, ocenić co jest przenośnią,	a	co nią nie jest – przekaz artystyczny przyjmuje 
jako pogląd. Dzieciom należy podawać mity ułożone pięknie	 i	budująco29. Kształ-
tować postawy szlachetne	i	mężne. Dramat został przez Platona	w	ogóle	odrzucony	
jako prowadzący do naśladownictwa niepożądanych wzorów zachowania. Nie zna-
czy to, że Platon nie doceniał piękna dzieł Homera czy Sofoklesa. Wprost przeciwnie 
właśnie fakt, że poeci posługują się pięknym językiem i pięknymi obrazami, czyni ich 
tak niebezpiecznymi w oczach Platona. Piękno i urok ich słów jest jak gdyby cukrem, 

24	  Ibid., ks. IX, 580 B-C, s. 184; ks. IX 591 C-E, 592 A, s. 208; por. też Gorgiasz, [w:] Platon, 
Dialogi, t. I, Kęty 1999, 475 i	n., s. 380 i	n.
25	  Ibid., ks. IX, 590 D-E, 591 A, s. 206 - 207.
26	  Ibid., ks. II, 374 E i	n., s. 105 - 108.
27	  Ibid., ks. II, 377 A-C, s. 109 - 110.
28  ks. II; por. też ks. III: Zmusimy poetów, żeby im (herosom – przyp. K.W.) takich czynów nie 
przypisywali, albo ich nie nazywali synami bożymi (...) i niech u nas tego nie próbują wmawiać 
w młodzież, że niby bohaterowie wcale nie są lepsi od ludzi. Takie mity zaszczepiają u	młodzieży 
łatwość rozgrzeszenia dla wad charakteru. (391 D-E, s. 135).
29	  Ibid., ks. II, 377 A-C, 378 A-E, s. 112 - 113.
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który tłumi smak trucizny wypijanej przez ludzi prostych30. Niestosowny się wydaje 
Platonowi także nadmiar śmiechu oraz kłamstwo31. System ma promować opano-
wanie	 i	 rozwagę, przy czym rozwaga mas oznacza przede wszystkim posłuch dla 
rządzących	i	panowanie nad pragnieniami napojów, nad głodem seksualnym i przy-
jemnościami związanymi z jedzeniem32. Muzyka została potraktowana przez Platona 
podobnie jak poezja: treść pieśni winna się trzymać tych samych wzorów,	a	harmonia 
i rytm powinny iść za treścią słów. Nie powinny być płaczliwe jak muzyka lidyj-
ska, czy miękkie	i	pijackie jak tonacja jońska, lecz budować siłę, męstwo, rozwagę	
i	umiarkowanie, jak muzyka dorycka	i	frygijska33. Cenzurze podlega też malarstwo, 
architektura, rzemiosło artystyczne	 a	nawet wygląd obywateli. Służba Muzom jest	
najważniejszym środkiem wychowawczym bowiem najgłębiej wnika	w	głąb duszy 
ludzkiej34. Drugim	z	kolei jest gimnastyka, która ma być prosta	i	przyzwoita.	Bardziej	
tu	chodzi	o	utrzymania zdrowia	i	sprawności niż	o	wysportowanie, bowiem muzyka	
i	gimnastyka służą kształtowaniu temperamentu	i	mądrości. Dziś byśmy powiedzieli:	
w	zdrowym ciele – zdrowy duch35.

Z	platońskiego modelu wyłania się idea odpowiedzialności państwa za po-
stawy jego obywateli oraz wiara, że wysokie standardy moralne elit uchronią 
przed upadkiem obyczajów	i	pozwolą upowszechnić rozsądny model życia za-
spokajający jednostkową potrzebę szczęścia, rozumianego jako stabilny, zhar-
monizowany,	a	tym samym stateczny tryb życia. Platon zdecydowanie odrzuca 
wszelki relatywizm moralny	i	traktuje społeczeństwo	w	sposób	patriarchalny.	
Jak się wydaje tego typu model jest charakterystyczny dla konserwatywnej my-
śli politycznej, choć niektóre jego elementy wykorzystywane były	w	państwach 
komunistycznych czy faszystowskich. We wszystkich tych nurtach obecne są 
także platońskie wątki krytyki demokracji. Niewątpliwie model państwa do-
skonałego jest modelem totalitarnym, jeśli go traktować jako propozycję roz-
wiązań prawno-ustrojowych. Platon wprost pisze, że takie państwo nie istnieje	
i	nie wiadomo czy będzie istnieć kiedykolwiek	w	przyszłości. Ono jest	z	kraju	
myśli	a	może w niebie leży jego pierwowzór u stóp bogów; dla tego, który chce 
patrzeć, a patrząc urządzać samego siebie36. Zatem krytyka Platona	z	punktu	
widzenia wolności jako wartości nadrzędnej nie ma większego sensu. Wartoś-
cią państwa doskonałego jest Dobro samo	w	sobie.	

30  F. Copleston, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1998, s. 257.
31  Platon, Państwo, t. I, ks. III, 389 B-D, s. 130 - 131.
32  Ibidem, ks. III, 389 E.
33	  Ibid., ks. III, 398 D-E, 399 A-D, s. 147 - 149.
34  (...) innych wytwórców musimy też pilnować i nie pozwalać im, żeby piętno złych rysów charak-
teru i rozpusty, i pospolitości, i nieprzyzwoitości wyciskali czy to na wizerunkach żywych istot, czy na 
architekturze, czy na jakimkolwiek innym dziele rąk ludzkich. Ibid., ks. III, 401 B, E, s. 152, 153.
35	 	Nie dla ciała i dla duszy, chyba tylko ubocznie, ale dla tych dwóch pierwiastków, aby z sobą 
harmonizowały i trzeba każdy z nich podciągać lub opuszczać, pokąd nie będą współbrzmiały tak, 
jak trzeba.	Ibid., ks. III, 412 A, s. 170.
36	  Ibid., ks. IX, 592 A-B, s. 209.
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Na drugim biegunie, choć pozornie, sytuuje się model wychowawczy Jana Jaku-
ba Rousseau wyłożony	w	Emilu37. Rousseau, uważany za twórcę tak zwanej peda-
gogiki naturalnej, traktował swój system za nowatorski, będący niczym innym, jak 
biegiem natury38.	Rousseau	–	jeden	z	prekursorów romantyzmu – odwołuje się do 
uczuć. Oświeceniowa idea przebudowy społeczeństwa przez wychowanie „Nowe-
go Człowieka” prowadzi do tezy	z	oświeceniowym racjonalizmem sprzecznej, tezy	
o	konieczności przewagi serca nad rozumem. Według Rousseau zmuszeni jesteśmy 
do zwalczania albo natury albo urządzeń społecznych. Stąd musimy wybrać jedno	
z	dwojga: kształtować albo człowieka	albo	obywatela. Nie można bowiem formować 
jednego	i	drugiego jednocześnie39. Nie da się zachować jednocześnie pierwszeństwa 
uczuć przyrodzonych	i	być członkiem układu społecznego. W	literaturze	i	nauce	wi-
dział dążenie do burzenia,	a	nie	budowania.	Pomimo tylu pism mających ponoć na 
celu jedynie pożytek ogółu – najważniejszy ze wszystkich pożytków, to znaczy sztuka 
kształtowania ludzi znajduje się dotychczas w zapomnieniu40. Układ społeczny,	w	któ-
rym role społeczne są przypisane, wychowuje ludzi stosownie do miejsca, jakie oby-
watel ma	w	przyszłości zająć	w	społeczeństwie. Jeśli jednostka miejsce to opuści staje 
się niezdolna do niczego. O	ile jej życie potoczy się zgodnie	z	przewidywaniem, wy-
chowanie takie jest pożyteczne, ale	w	każdym innym przypadku jest szkodliwe, choć-
by	z	powodu	zaszczepionych	jej	w	toku wychowania przesądów41. Różnica pomiędzy 
człowiekiem naturalnym a człowiekiem społecznym polega na tym, iż ten pierwszy jest 
zaprzątnięty wyłącznie sobą, jest całością ustosunkowującą się tylko do siebie	i	swo-
jego bliźniego, natomiast człowiek społeczny jest tylko cząstką całości zależną od tej 
całości	i	jego wartość jest funkcją ciała społecznego. Dobre są te urządzenia społecz-
ne, które najlepiej umieją wypaczyć człowieka, odebrać mu jego istnienie absolutne, 
dając mu w zamian istnienie względne (...)42.

Rousseau	z	podziwem pisze	o	Państwie Platona: Jeżeli chcecie powziąć po-
jęcie o wychowaniu publicznym, czytajcie „Rzeczpospolitą” Platona. Nie jest to 
bynajmniej dzieło polityczne – pisze	– jak to myślą ci, którzy sądzą o książkach 
jedynie na podstawie tytułów. Jest to najpiękniejszy traktat o wychowaniu, jaki 
został kiedykolwiek napisany. Ale ustrój publiczny, twierdzi Rousseau, dziś już 
nie istnieje, nie ma już ojczyzny	i	obywateli. Te pojęcia powinny być wykre-
ślone	z	 języków nowożytnych43. Przesądy, autorytety, konieczność, przykład, 
wszystkie urządzenia społeczne,	w	których jesteśmy pogrążeni, zdusiły	w	czło-
wieku naturę, nie dając nic	w	zamian.
37  Pomijam sprzeczności znajdujące się w	doktrynie - nie ma tu miejsca na szczegółową analizę 
dzieła J.J. Rousseau.
38  J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, Warszawa-Lwów 1930, cz. I, s. 2 (w	cytatach	pisow-
nia została uwspółcześniona).
39  Ibidem, s. 9.
40  Ibid., s. 2.
41	  Ibid., s. 13.
42	  Ibid., s. 10.
43  Ibid., s. 11.
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Filozof swą teorię pedagogiczną opiera na nowej tezie – na pojęciu „natury”	
i	„człowieka natury”44. Człowiek rodzi się	z	natury dobrym	i	chodzi	o	to, by pozwo-
lić mu rozwijać się we wszystkich kierunkach45. Jeśli dzisiaj debatujemy nad de-
strukcyjnymi	z	jednej strony,	a	hedonistycznymi zachowaniami młodzieży	z	drugiej	
strony, warto byłoby zastanowić się również, jaki wpływ na ich kształtowanie ma 
upowszechniająca się od lat myśl Rousseau, iż: Nie ten człowiek żył najwięcej, który 
przeżył najwięcej lat, ale ten, który najwięcej odczuwał życie. Nie jeden, którego 
pochowano w setnym roku życia, był już umarły od chwili narodzin! Lepiej by mu 
było zejść do grobu w młodości, gdyby był przynajmniej żył do tego czasu. Wszyst-
ka mądrość nasza polega na niewolniczych przesądach; wszystkie nasze obyczaje 
są jedynie niewolą, przymusem i uciskiem. Człowiek uspołeczniony rodzi się, żyje 
i umiera w niewoli: przy urodzeniu zawijają go w powijaki, po śmierci zamykają do 
trumny; dopóki zachowuje postać ludzką, skuty jest łańcuchami naszych ustaw46.	

Społeczeństwo tworzy przytłaczającą realność zależności	 i	 sztuczności. 
Nasza egzystencja jest względna i kolektywna, a nasze prawdziwe ja nie jest 
w pełni nas samych47. Rozróżnienie kultury	i	natury	jest	obecne	w	całej myśli 
nowożytnej dotyczącej kondycji człowieka. Hobbes	i	Locke, kładąc nacisk na 
strach przed śmiercią, podkreślając negatywne doświadczenie człowieka	w	sta-
nie naturalnym, popchnęli myśl ku wyborowi stanu społecznego, jako przezwy-
ciężającemu stan natury, swego rodzaju uwieńczenie procesu uspołecznienia 
człowieka rozumnego. Rousseau odrzucił ten proces jako sprzeczny	z	naturą. 
Pełnię człowieczeństwa sytuował właśnie	w	naturze48.	

Opozycja natura – kultura znalazła się już	w	całej swej ostrości	w	otwierającej 
twórczość Rousseau Rozprawie o naukach i sztukach (1750). Nauki	i	sztuki, jak	
i	 cywilizacja	w	ogóle stają się niedorzecznością poprzez swą przeciwstawność	
w	stosunku do moralności. Cywilizacja jest wytworem	i	jednocześnie źródłem zła. 
Przyroda przeznaczyła nas do tego, byśmy byli zdrowi,	a	stan refleksji jest stanem 
niezgodnym	z	przyrodą. Człowiek rozmyślający jest zwierzęciem zwyrodniałym: 
wartość prawdziwa człowieka tkwi	w	sercu	nie	w	rozumie,	a	wartość serca jest 
niezależna od rozumu49. „Naturalne” życie Emila ma być prowadzone	z	dala	od	

44	 	Wszystko jest dobre, kiedy wychodzi z rąk Stwórcy; wszystko wyradza się w ręku człowieka. 
(...) nie chce niczego takim, jaki je stworzyła natura, nawet człowieka: musi go tresować, jak 
konia w ujeżdżalni; musi go urabiać na swoją modłę, jak drzewo w swoim ogrodzie. Ibid., s. 5.
45	 	W układzie naturalnym, gdzie wszyscy ludzie równi są sobie, wspólnym ich powołaniem jest 
stan człowieczeństwa, i kto wychowany jest odpowiednio do tego stanu, ten nie może źle spełniać 
obowiązków stanu tego dotyczących. Jest mi wszystko jedno, czy ucznia mego przeznaczają do stanu 
wojskowego, duchownego, lub do palestry. Zanim go do czegoś przeznaczą rodzice, natura powołu-
je go do stanu człowieczego. Rzemiosłem, którego pragnę go nauczyć jest życie. Ibid., s. 13.
46	  Ibid., s. 15.
47	  J.J. Rousseau, Rousseau juge, 1 d., za: B. Baczko, Rousseau. Samotność i wspólnota, Warsza-
wa 1964, s. 172.
48  Por. na ten temat: A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 1997, s. 190 - 203.
49  Por.: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1981, t. II, s. 151 - 152.
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miasta. Miasta są otchłanią dla rodu ludzkiego. Po upływie kilku pokoleń masy 
giną lub wyradzają się; trzeba je odnawiać, a odnowienia tego dostarcza właśnie 
wieś. Ludzie nie są ukształtowani do życia	w	skupiskach, lecz do tego, by żyć	
w	rozproszeniu na ziemi, którą powinni uprawiać. Skupiska powodują degenera-
cję zarówno duszy, jak	i	ciała. Ze wszystkich zwierząt człowiek najmniej nadaje 
się do życia stadnego (...). Oddech ludzki jest dla bliźnich śmiertelny. Jest to praw-
dą zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w przenośnym.	Miasto	charakteryzuje	
się łajdactwem i	ciemnymi obyczajami, które jednakże są pociągające	i	zaraźliwe 
dla dzieci, dzięki pokrywającemu je polorowi50.

Rousseau potępia także zanik uczuć rodzicielskich	i	poczucia obowiązków, co 
pociąga za sobą upadek moralności. Stan macierzyństwa stał się uciążliwy,	a	współ-
życie seksualne	z	natury związane	z	prokreacją stało się bezużyteczną czynnością, 
którą można ciągle powtarzać. Ten szkodliwy obyczaj, zdaniem Rousseau, obok 
innych przyczyn wyludnienia, stał się zwiastunem przyszłych losów Europy. Na-
uki, sztuki, filozofia i moralność, które się zeń rodzą, nie omieszkają zmienić ją 
w pustynię51. Wynikiem tego pierwotnego zepsucia jest rozkład życia rodzinne-
go, utrata spoistości rodziny,	 a	co za tym idzie zanik miłości, wzrost egoizmu	
i	upadek obyczajów. Przywrócenie właściwej roli matki pociągnie za sobą powrót 
mężczyzn do właściwej roli ojca	i	męża. Ojciec płodząc i karmiąc dzieci, spełnia 
przez to zaledwie trzecią część swego zadania. Po pierwsze, powinien dostarczać 
gatunkowi ludzkiemu nowych osobników; po drugie - społeczeństwu ludzi uspo-
łecznionych; po trzecie – państwu obywateli. Każdy, kto jest	w	stanie się	z	tych	
obowiązków wywiązać – twierdzi Rousseau –	a	nie czyni tego, jest winowajcą. 
Kto nie chce tych obowiązków wypełniać nie ma prawa zostać ojcem. W	 tym 
fragmencie filozof podkreśla obowiązki wychowawcze rodziców52, chociaż całe 
dzieło poświęcone jest wychowaniu bogatego dziecka – sieroty, jakim jest Emil. 

Wizja wychowania Rousseau jest wizją wychowania elitarnego. Rousseau 
krytykuje ówczesne publiczne szkolnictwo, nie proponując	w	zamian innego, 
tym bardziej powszechnego. Jest to zrozumiałe, jeśli uwzględni się przekonania 
filozofa dotyczące cywilizacji	 i	 nauki	 i	 ich zgubnego wpływu na osobowość 
człowieka. Ubogim nie potrzebne jest wychowanie specjalne, bowiem ich wy-
chowanie jest wynikiem konieczności życiowej, innego wychowania nie zdoła-
liby nawet pojąć. Przy czym wychowanie, które otrzymują bogaci, jest zarówno 
dla nich samych, jak	 i	dla społeczeństwa najmniej odpowiednim. Wychowa-
nie naturalne ma prowadzić do wydobycia na powierzchnię człowieczeństwa. 
Słusznym jest zatem wychowywanie bogatego na biedaka, będziemy przynaj-
mniej pewni, żeśmy stworzyli jednego człowieka więcej; kiedy tymczasem ubogi 
stać się może człowiekiem sam przez się53.

50  J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, Warszawa-Lwów 1930, s. 42. 
51  Ibidem, s. 18. 
52  Ibid., s. 16 - 26.
53  Ibid., s. 31.



42 Konrad wandowICz - Wychowanie a polityka. Kilka słów o modelach wychowania...

Rousseau postuluje także utrzymanie odrębnego wychowania kobiet	i	mężczyzn. 
Skoro więc charakter oraz temperament kobiety i mężczyzny nie jest ani może być 
ten sam, nie powinni mieć oboje tej samej edukacji54. Poglądy dotyczące rodziny 
wiążą się	z	 jego wizją naturalnej roli kobiet, które oprócz ogólnych właściwości 
gatunku, powinny posiadać wszystkie cechy swojej płci. W	tej	kwestii	rewolucjo-
nista Rousseau okazuje się ortodoksyjnym tradycjonalistą. Każda	z	płci staje się 
doskonalsza, gdy dąży do celu wyznaczonego jej przez naturę.	Z	harmonii natury 
wynika różnica	w	ich	charakterze	i	we wzajemnym stosunku moralnym. Mężczy-
zna to aktywność	i	siła, kobieta – bierność	i	słabość, ponieważ kobieta jest po to 
stworzona, aby podobać się mężczyźnie. Jej siła leży	w	jej czarze, który roztacza na 
mężczyzn. Kobieta powinna być wierna, cnotliwa oraz za taką uchodzić – nieska-
zitelna reputacja jest równie ważna, jak sama cnota. Powołaniem kobiety jest być 
matką toteż natura	i	obyczaje powinny swoimi prawami zabezpieczyć to powołanie. 
Oddziaływanie na dzieci powinno rozpoczynać się od ciała. W	chłopcach należy 
rozwijać siłę,	w	dziewczynkach wdzięk. Konieczny jest także hart, by mogły rodzić 
zdrowych i krzepkich chłopców. Szycie, haftowanie, koronczarstwo, rysunki dyktu-
je użyteczność.	W robótkach i talentach urabia się poczucie estetyczne, które, dzia-
łając nieznacznie a stale, sprawia, że duch staje się podatny do pojęcia idei piękna 
a zarazem i pojęć moralnych, ściśle z nimi związanych. Należy kształcić pilność, 
pracowitość	i	uległość,	a	wychowanie kobiet powinno mieć na względzie mężczy-
znę	i	jego potrzeby. Umysłowość kobiet – zdaniem Rousseau – jest na wskroś prak-
tyczna, tj. pozwala na znalezienie drogi	i	środków prowadzących do realizacji celu, 
ale	nie	na	wytyczenie	celu. W	tym sensie mężczyźni	i	kobiety uzupełniają się pod 
względem społecznym, bowiem tworzą harmonijny organizm moralny. Gdyby ko-
bieta nie gorzej od mężczyzny umiała wznieść się do pierwszych zasad, a mężczyzna 
miał równy zmysł do szczegółów – nie potrzebując siebie wzajemnie, obie płci żyłyby 
w wiecznej niezgodzie i nigdy by nie zawiązało się społeczeństwo. Rolą kobiety jest 
zatem urodzić, wykarmić oraz	w	cierpliwości, gorliwości	i	miłości wychowywać 
(przynajmniej	w	pierwszym okresie) dzieci. Tworzy ona węzeł pomiędzy dziećmi	
i	mężem utrzymując jedność	i	harmonię	w	rodzinie55.	

Wychowawca prowadzi Emila od dzieciństwa po dorosłość, towarzysząc mu	
w	każdej sytuacji. Obaj pozbawieni są jakichkolwiek trosk materialnych, obaj też 
uwolnieni są od jakichkolwiek uwarunkowań społecznych. Wychowawca nie jest 
autorytetem, nie ma też żadnej władzy nad uczniem, jest raczej jego doradcą	i	przy-
jacielem, który bezustannie czuwa nad naturalnym rozwojem swojego wychowan-
ka. Wynika to	z	pierwotnego założenia, że właściwą nauką naszą jest nauka stanu 
człowieczeństwa (...); że prawdziwe wychowanie polega nie tyle na przepisach ile na 
ćwiczeniach. Zaczynamy uczyć się zaczynając żyć; wychowanie rozpoczyna się wraz 

54  Notabene pogląd odmienny niż Platona, który uważał, że obie płcie mogą być poddane tej 
samej edukacji, a	w	państwie nie ma żadnego stanowiska, które swą specyfiką określałoby płeć 
piastującego. Rousseau krytykował ten pogląd Platona.
55	  Ibid., cz. II, s. 140 - 183.
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z nami56. Dziecko, by było dobrze prowadzone powinno mieć tylko jednego prze-
wodnika, powinno być izolowane od złych wpływów. Strzeż się przede wszystkim 
uczenia dziecka owych próżnych formułek grzeczności, które w razie potrzeby służą 
mu za magiczne słowa poddające jego woli wszystko, co je otacza, i pozwalające 
mu otrzymać niezwłocznie, co mu się podoba57. Najniebezpieczniejszy jest okres od 
urodzenia do dwudziestego roku życia58. Wówczas to	w	człowieku wzrastają wady	
i	rodzą się występki,	a	brak	jeszcze	w	człowieku środka do ich zwalczenia. Pierwsze 
wychowanie winno być czysto negatywne. Polega ono na zapobieganiu popełnianiu 
błędów serca	i	umysłu,	a	nie	na	nauczaniu	cnoty	czy	prawdy59.

Człowiek natury jest nie tylko człowiekiem uwolnionym od więzów	i	zależności 
społecznych, ale również człowiekiem nieobciążonym wiedzą; człowiekiem,	u	któ-
rego rozsądek wyprzedza wiedzę – sprawcę przesądów, przyzwyczajeń wypaczają-
cych jego naturę. Dusza powinna pozostać bezczynna, by nie zakłócić przyrodzonych 
uczuć, aż do momentu kiedy będzie	w	stanie odnaleźć właściwą drogę60. Nadmiar 
wiedzy, łącznie ze zbyt wczesnym uczeniem mówienia prowadzi do tego, iż rozbu-
dowane słownictwo wynaturza zdrowe myślenie. Rousseau uważał, że jedną	z	przy-
czyn trzeźwości chłopskiego umysłu jest uboższe	w	stosunku do mieszkańców miast 
słownictwo. Mają oni niewiele myśli, zestawiają je jednak bardzo dobrze61. Stąd też 
ów guwerner jest wychowawcą,	a	nie nauczycielem, ponieważ nie chodzi tu	o	wy-
kształcenie,	a	prowadzenie po właściwej drodze. Nie powinien dawać przepisów, lecz 
naprowadzać na ich znalezienie62. Emil do dwunastego roku życia nie uczy się nawet 
czytać	i	pisać,	a	pomiędzy dwunastym	a	szesnastym rokiem tylko wówczas, gdyby 
tego chciał. Żadnych książek,	a	jako elementarz wystarczy Robinson Cruzoe – jedyna 
prawdziwa historia człowieka. Obserwację przyrody	i	ludzi	(w	późniejszym okresie 
wychowania) Rousseau uważa za wystarczające środki edukacji.

Kreśląc założenia religii naturalnej Rousseau przypuścił spektakularny atak 
na filozofię	i	teologię. Filozofowie są	w	jego opinii zbyt dumni, pewni siebie	
i	dogmatyczni	w	swym naukowym sceptycyzmie. Ich argumenty nadają się wy-
łącznie do niszczenia,	a	nie budowania czegokolwiek. Należy zatem odrzucić 

56	  Ibid., s. 45.
57	  Ibid., s. 52.
58  Rousseau omawia: w	księdze I	wychowanie Emila od urodzenia do końca okresu niemowlęce-
go (ok. 2 roku życia), w	księdze II okres 2-12 lat – wychowanie fizyczne, moralne i	intelektualne, 
w	księdze III okres 12-15 lat – wychowanie intelektualne i	praktyczne, stosunek do społeczeństwa, 
w	księdze IV 15-20 lat – rozwój życia uczuciowego w	kontekście dojrzewania oraz teorię religii na-
turalnej (Wyznanie wiary wikarego sabaudzkiego). Księga V poświęcona jest wychowaniu kobiet.
59	 	Gdybyś mógł nic nie czynić i nic nie kazać czynić, gdybyś mógł doprowadzić ucznia zdrowego i sil-
nego do lat dwudziestu tak, żeby nie umiał odróżnić lewej ręki od prawej, wówczas od pierwszych nauk 
oczy jego umysłu otwarłyby się na rozsądek (...). Wkrótce stałby się w twych rękach najmądrzejszym 
z ludzi i zaczynając od nierobienia niczego dokonałbyś cudu wychowania.	Ibid., s. 53 – 54.
60	  Ibid., s. 54.
61	  Ibid., s. 65.
62	  Ibid., s. 30.
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zarówno skomplikowane dogmaty, jak	i	spekulacje filozoficzne na temat religii	
i	sprowadzić ją do fundamentalnych prostych zasad. Ubóstwienie Siły Najwyż-
szej	i	jej dobrodziejstw dyktuje sama natura63. Opatrzność umożliwia człowie-
kowi dokonywanie wyborów między dobrem	a	złem. Bóg żąda od ludzi kultu 
serca	 i	 rozumu64. Dogmaty religii powinny być jasne, proste	 i	 oczywiste	 dla	
każdego, gdyż zrozumienie umacnia wiarę. Różnorodność kultów dowodzi, że 
opierają się one na autorytecie ludzkim,	a	nie boskim65.

Odrębny charakter mają rozważania Rousseau dotyczące wychowania przed-
stawione	w	Uwagach nad rządem Polski. Rousseau zajmuje się tu obywatelem 
- odchodzi tym samym od swego naczelnego postulatu: wychowania naturalnego. 
Wychowanie obywateli powinno nadać duszom kształt narodowy i tak kierować 
ich zapatrywania i umiłowania, by były patriotyczne przez skłonność, namięt-
ność, konieczność wewnętrzną. Wychowanek powinien być przepojony miłością 
ojczyzny:	z chwilą, gdy nie ma ojczyzny przestaje istnieć; a jeżeli nie umarł jest 
gorzej niż umarły. Polak winien utożsamiać się	z	Polską; ucząc się czytać, czytać	
o	Polsce;	w	wieku lat dziesięciu znać gospodarkę,	w	dwunastym roku życia geo-
grafię kraju,	w	piętnastym jego historię,	w	szesnastym wszystkie jego prawa. Przy 
czym wychowanie narodowe jest właściwe ludziom wolnym – twierdzi Rousseau 
- bowiem tylko ich łączy wspólnota bytu	i	rzeczywiście wiążą prawa. Nie nale-
ży także czynić różnicy	w	wychowaniu	bogatej	i	ubogiej szlachty, powinni być 
wychowywani	wspólnie	i	w	taki sam sposób. Dlatego też wychowanie publiczne 
musi być bezpłatne lub co najmniej jego koszty określone na takim poziomie, by 
niezamożna szlachta mogła je ponieść. Treść, porządek	 i	formę studiów winno 
regulować prawo. Należy powołać stosowne kolegium urzędników, które spra-
wowałoby zarząd, mianowało	i	odwoływało nauczycieli66.

Wbrew pozorom modele Platona	 i	Rousseau wiele łączy. Oba są idealiza-
cją, konstrukcją pewnego idealnego obrazu rzeczywistości67. Obaj filozofowie	
u	szczytu hierarchii wartości stawiają absolutne dobro	i	sprawiedliwość68. Platoń-

63	  Ibid., s. 28.
64	  Ibid., s. 57.
65  Ibid., s. 62 - 67; Staraj się, by dusza twoja zawsze pragnęła Boga, a nigdy nie zwątpisz! Co więcej, 
jakąbyś nie wybrał wiarę, wiedz, że istotne obowiązki religijne są niezależne od ludzkich instytucji; 
że prawe serce jest główną świątynią Boga; że w każdym kraju i w każdej sekcie kochać Boga nade 
wszystko a swego bliźniego, jak siebie samego, jest najistotniejszą treścią wiary; że nie masz prawa 
i nie masz religii, któraby zwalniała od obowiązków moralnych; że nie bardziej istotnych niż powyższe; 
że pierwszym z nich jest kult wewnętrzny i że bez wiary nie ma prawdziwej cnoty (s. 81).
66  J.J. Rousseau, Wybór pism pedagogicznych, oprac. H. Poholska, Warszawa 1949, Uwagi nad 
rządem Polski, s. 155 – 159.
67   Utopie pedagogiczne, ze względu na ich cel wychowawczy można podzielić na utopie ładu spo-
łecznego i	utopie eudajmonistyczne. A. Dróżdż, Mity i utopie pedagogiczne, Kraków 2000, s. 78.
68  J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, Warszawa-Lwów 1930, Sprawiedliwość jest nie-
odłączna od Dobroci, a Dobroć jest skutkiem koniecznym Siły Nieskończonej i Miłości Siebie, 
właściwej każdej istocie, która czuje (...), gdyż miłość porządku, który Bóg tworzy, jest Dobrocią, 
a miłość ładu utrzymującego ten porządek, sprawiedliwością (s. 34).
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skie	idee	Dobra	i	Sprawiedliwości są	u	Rousseau ideami absolutnego Boga, ale 
jednocześnie przejawiają się	w	całym porządku natury. Dla obu proces rozwoju 
cywilizacyjnego jest stopniowym procesem degeneracji, choć wizja Rousseau 
jest znacznie bardziej radykalna. Oba modele traktują człowieka przedmioto-
wo, niczym porcję plasteliny,	z	której można	w	dowolny sposób ukształtować 
pożądane figurki. Wystarczy tylko odpowiedni zmysł plastyczny. Zasadniczo 
opierają się na postulacie izolacji od niepożądanego wpływu otoczenia	i	„hodo-
wania” osobowości (o	ile można to jeszcze nazwać osobowością!). 

Z	obu utopii platońska wydaje się znacznie bardziej realistyczna, choć niekoniecz-
nie pożądana. Rousseau operuje całkowicie fikcją zarówno jeśli chodzi	o	efekt	proce-
su wychowania, jak	i	o	prowadzące do tego środki/drogi69.	Trzeba	by	chyba	geniusza	
pedagogiki, by był zdolny rzeczywiście tak manipulować dzieckiem, aby	w	skutecz-
ny,	a	jednocześnie niemal niezauważalny sposób dokonał się proces wychowawczy. 
Wbrew zapowiedziom nie buduje pozytywnego modelu wychowania,	a	jego system 
jest pełen nośnych idei wolności, niezależności, samorealizacji etc.,	podanych	w	sposób	
niezwykle sugestywny. Jednakowoż próba jego realizacji skończyłaby się katastrofal-
nie. Jej „produktem” byłaby jednostka bez zahamowań, roszczeniowo nastawiona do 
rzeczywistości, skrajnie egoistyczna	i	aspołeczna. Jeśli dodać do tego zagrożenie za-
straszającym poziomem ignorancji wyłaniającym się	z	braku jakiekolwiek wykształ-
cenia to mamy pełny obraz szczęśliwego Emila. Jak wyraził to pewien Francuz, Emil 
chętnie oddałby całą akademię nauk ścisłych za dobre ciastko70. Model ten zresztą 
stał	u	podstaw różnych teorii „bezstresowego wychowania”71. Cierpienie	i	występek 
idą	w	parze: człowiek staje się występny gdy jest nieszczęśliwym72. Mimo iż zawiera 
pewną ilość interesujących spostrzeżeń, podobnie jak	w	przypadku	wszystkich	uto-
pii, abstrahuje od rzeczywistości społecznej, gospodarczej	i	politycznej. Jak zauważa 	
A. Dróżdż, najprostszą drogą uczynienia człowieka dobrym byłoby odsunięcie od nie-
go cierpień	i	w	ten sposób uczynienie go szczęśliwym. Eliminacja „negatywnych sko-
jarzeń”, szczególna forma pelagianizmu, znalazła w naszych czasach licznych zwolen-
ników i nie utraci ich z pewnością także w trzecim tysiącleciu, gdyż pokusa sterowania 

69  Rousseau chyba zresztą sam dostrzega ten problem. Por. ibidem, s. 86 - 87.
70  Przytaczam za: S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 23.
71 J. J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, Warszawa-Lwów 1930: Jedyną rzeczą, do której przy-
zwyczaić należy dziecko jest brak wszelkich przyzwyczajeń. (s. 48) Wszelka złośliwość pochodzi ze 
słabości; dziecko dlatego tylko jest złe, że jest słabe; uczyńcie go silnym, a będzie dobre; ten, któryby 
wszystko mógł, nie czyniłby nigdy zła.(s. 54) Dzieci nie tylko nie posiadają nadmiaru sił, ale nie mają 
ich nawet w dostatecznej mierze, by zadowolić wymagania natury; trzeba im przeto pozostawić możli-
wość posługiwania się wszystkimi siłami, które im daje przyroda, i których nie potrafiłyby nadużyć. To 
pierwsza zasada. (s. 56) Gorliwi nauczyciele, bądźcie prości, małomówni, powściągliwi; nie spieszcie 
się nigdy z działaniem inaczej, jak tylko, żeby przeszkadzać innym działać;(...)Usuńcie, jeżeli to moż-
liwe, dobre wykształcenie, ażeby nie dać złego. Na ziemi, którą przyroda uczyniła pierwotnym rajem 
człowieka, strzeżcie się spełniać czyn kusiciela, chcąc dać niewinności świadomość dobra i zła; nie 
mogąc przeszkodzić dziecku w czerpaniu z przykładów, które widzi poza domem, ograniczcie czujność 
swoją do nadawania przykładom tym w jego umyśle odpowiednich dla tego umysłu form (s. 67 - 68).
72  Ibidem, cz. II, s. 347.
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przeznaczeniem człowieka nieodłącznie towarzyszy wszystkim utopistom, począwszy 
od Platona. Koncepcje Rousseau stały się podstawą wielu radykalnych teorii eman-
cypacyjnych rozpoznawanych także	w	dzisiejszej pedagogice postmodernistycznej73.	
Zdają się one pomijać oczywisty fakt, iż presja	i	naciski społeczne muszą	w	pewnym 
stopniu kształtować zachowania jednostki, aby	w	ogóle możliwe były międzyludzkie 
interakcje	i	zbiorowa	koegzystencja.	Jeśli system przymusów i wsparć znika na bardzo 
wczesnym etapie życia, skutkiem może być socjopatyczna osobowość – taka, która nie 
bierze pod uwagę, a nawet nie rozumie – realności istnienia innych74.

Naturalistyczne podejście charakteryzuje również teorię Herberta Spencera, czo-
łowego przedstawiciela ewolucjonistycznej myśli dziewiętnastego wieku75. Ewolu-
cjoniści poszukiwali uniwersalnych praw ewolucji społecznej opartych na założeniu 
jedności natury ludzkiej oraz jednolitości świata	i	wiedzy	o	nim. Zmiany dokonujące 
się	w	świecie mają	w	koncepcjach tych charakter zmian ukierunkowanych	i	są równo-
znaczne	z	postępem76. Herbert Spencer, ewolucjonista, którego wpływ na atmosferę 
intelektualną	i	rozwój	socjologii	w	ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był ogrom-
ny, łączy	w	swej filozofii organicyzm	z	nominalizmem socjologicznym77.	Z	jednej	
strony twierdził, że społeczeństwo jest tylko zbiorową nazwą dla pewnej liczby jedno-
stek, z	drugiej, że kiedy jednak społeczeństwa stają się wielkie i wysoko zorganizowa-
ne, uzyskują one taką niezależność od wysiłków indywidualnych, że zaczynają mieć 
swój własny charakter78. W	toku ewolucji wykształcają się różne instytucje będące 
środkiem uspołecznienia	 i	organizacji (domowe, obrzędowe, kościelne, zawodowe	
i	przemysłowe). Człowiek zatem	z	istoty biologicznej staje się człowiekiem społecz-
nym.	 Z	 idei pojmowania społeczeństwa jako zbioru jednostek wypływa wniosek, 
iż wszelkie zjawiska życia społecznego pochodzą ze zjawisk życia jednostkowego79.	
W	toku ewolucji życie społeczne rozwija się	w	kierunku wzmacniania wewnętrznych 
więzi społeczeństwa, osłabienia antagonizmów, poszanowania wzajemnych praw do 
wolności. Również etyka Spencera jest ewolucjonistyczna: normy etyczne nie mają 
charakteru wiecznych ani powszechnych, lecz – jako rezultat doświadczenia - uwarun-
73  Por. A. Dróżdż, Mity i utopie pedagogiczne, Kraków 2000, s. 117, 120.
74  M. A. Kaplan, Res Publica, 1997, nr 5, cyt. za: A. Grzegorczyk, Wspólnota [w:] M. N. Jaku-
bowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.), Indywidualizm. Wspólnotowość. Polityka, Toruń 2002, 
s. 23.
75  Sam H. Spencer pochodził z	rodziny, która do trzech pokoleń zajmowała się pracą nauczy-
cielską. Ł. Kurdybacha (red), Historia wychowania, Warszawa 1967, t. II, s. 539.
76  Por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 282 - 287.
77  Ibidem, s. 290 i	n.
78  H. Spencer, Principles of Sociology, t.1, London 1856, cz.2, par.212; First Principles, Lon-
don 1862; cyt. za: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 296; jednak mimo 
tej analogii Spencer nie utożsamia społeczeństwa z	organizmem żywym. W organizmie osob-
niczym świadomość ześrodkowuje się w mózgu, podczas gdy w społeczeństwie każda jednostka 
żyje życiem indywidualnym, i jeżeli możemy mówić o świadomości społecznej to tylko jako sumie 
świadomości jednostkowych. R. Wroczyński, Wstęp [w:] H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, 
moralnym i fizycznym, Wrocław 1969, s. XXI-XXII.
79  H. Spencer, Jednostka wobec państwa, Warszawa 2002, s. 117, 135.
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kowane są historycznie	i	geograficznie80. Prawa ewolucji ogólnej mogą być zakłócone	
w	poszczególnych społeczeństwach przez ingerencję	w	naturalne	procesy	rozwoju.	
Ingerencja ta ma swoje źródło nie tylko	w	doktrynach socjalistycznych/komunistycz-
nych, ale również	w	przesądach politycznych czy praktycyzmie polityków.

Wśród przesądów politycznych najbardziej brzemienne	w	skutkach są: przeko-
nanie, że cierpienia nie powinny istnieć,	a	społeczeństwo jest odpowiedzialne za te, 
które istnieją oraz przekonanie/doktryna	o	nieograniczonej władzy państwa. Nie jest 
prawdą, iż wszelkim cierpieniom należy zapobiegać. Cierpienie bowiem jest czymś 
naturalnym	i	nieusuwalnym. Naturalna ewolucja polega, według Spencera, na przy-
stosowaniu się do otoczenia. Nędza, jak pisze, wynika	z	konfliktu pomiędzy ustro-
jem	a	warunkami otoczenia. Cierpienia są nieodłącznym elementem procesu rozwoju 
zdolności przystosowawczych człowieka do zmieniającej się rzeczywistości81. Zmia-
na pociąga za sobą w następstwie pewną normalną ilość cierpień, które nie mogą 
być zmniejszone bez zmiany samych praw życia82.	Funkcjonowanie	organizacji	spo-
łecznej jest różne od organizacji rodzinnej. W	drugiej zasadą jest wspaniałomyślność,	
w	pierwszej sprawiedliwość. Nie wolno porządku rodzinnego przenosić na porządek 
społeczny83. W	wyniku	 rozwoju	doktryn	 socjalistycznych	 i	działalności polityków 
„praktycznych” następuje regres: naturalne zmiany ewolucyjne zostają wyparte przez 
potęgujący się czynnik polityczny. Politycy dokonujący reform społecznych wierzą, że 
zmiany których dokonują skutkują tylko rozwiązaniem konkretnego problemu. Tym-
czasem działania te wywołują również skutki pośrednie	w	reformowanej dziedzinie, 
ale	i	zmiany jakich się nie spodziewali	w	innych	dziedzinach. W	ten	sposób	przyczy-
niają się do wytworzenia pewnego typu organizacji społecznej, do	upowszechnienia	
się systemu współdziałalności przymusowej pod kierownictwem państwa84. Następ-
stwa odległe	i	pośrednie, mimo iż mniej rozpoznawalne, są równie nieuchronne85.

80  R. Wroczyński, Wstęp, [w:] H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, 
Wrocław 1969, s. XXIII-XXIV.
81  H. Spencer, Jednostka wobec państwa, Warszawa 2002, s. 123 - 124; Wszystkie te nieszczęścia 
nękające nas, wydające się nieświadomym widocznymi następstwami takiej lub innej dającej się uchylić 
przyczyny, towarzyszą niechybnie rozwojowi zdolności przystosowawczej zdążającej do kresu. Ludzkość 
obowiązaną jest poddawać się nieubłaganym wymaganiom nowego położenia, zastosować się do nich 
i znosić jak może nieszczęścia z położenia wynikłe. Potrzeba poddać się procesowi, potrzeba znosić cier-
pienia. Żadna potęga na ziemi, żadne prawo pomyślane przez biegłych prawodawców, żaden projekt 
mający naprawić sprawy ludzkie, żaden środek uniwersalny komunistów, żadna reforma, jaką ludzie 
kiedykolwiek wprowadzili lub kiedykolwiek wprowadzą nie mogą zmniejszyć tych cierpień ani na jotę.
82  Jeśli cierpienia ludzkie łagodzone są współczuciem dobrowolnym jest to do zaakceptowania, 
ale społeczeństwo jako całość nie będzie w	stanie przetrwać/rozwijać się, jeżeli zapewnia korzyści 
swym jednostkom niższym kosztem swych jednostek wyższych. Ibidem, s. 210.
83  Ibid., s. 121.
84  Ibid., s. 53 - 57.
85  Ibid., s. 113; Prawodawca nie zna tysiącznej części obywateli, nie widział nawet setnej ich 
części, ma zaledwie słabe wiadomości o zwyczajach i sposobie myślenia klas stanowiących szero-
ki ogół, niemniej wierzy silnie, że wszyscy będą działać w sposób przezeń przewidywany i dążyć 
do celu, jaki on pragnie osiągnąć (s. 134).
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Społeczeństwo/państwo jest rodzajem stowarzyszenia86. Wszelkie zjawiska 
społeczne mają swoją podstawę	w	życiu jednostek. Pojęcie moralności bierze się	
z	odróżnienia tego, co jest dozwolone	w	działaniu jednostek, od tego, co jest nie-
dozwolone.	Z	faktu, iż jednostki pozostają ze sobą we wzajemnych stosunkach 
bezpośrednich	i	pośrednich (zarówno tych, które wynikają	z	prostego	instynktu	
towarzyskości, jak	i	tych, które są wynikiem działań	w	celu odniesienia korzyści 
osobistych) wynika, że niektóre działania jednostek mogą wywierać wpływ na 
działania innych. Ponieważ żadna	z	jednostek nie posiada nieograniczonej władzy 
czynienia tego, co chce	w	stosunku do innych, stąd ograniczenie władzy jedno-
stek ma charakter naturalny (prawo równej wolności)87. Warunkiem postępu jest 
rozwój moralny człowieka, zmiany	w	świadomości społecznej. Wraz	z	ewolucją 
popędy egoistyczne człowieka ulegać będą osłabieniu na rzecz potrzeb	i	pożyt-
ku wspólnego. Doświadczenie wzmocni ludzkie przekonanie, że dobro osobiste 
związane jest	z	dobrem innych ludzi. Normy moralne wraz	z	postępem staną się 
zasadami postępowania człowieka. Także	w	procesie wychowania należy odrzu-
cić system zakazów	i	nakazów oraz rygorystyczną dyscyplinę szkolną na rzecz 
następstw naturalnych tj. empirycznie odczuwanych skutków postępowania88.	

Rozwój	 nauk	 przyrodniczych	 z	 jednej strony, rozwój przemysłu	 i	 techniki	
z	drugiej wpłynęły także na teorie pedagogiczne kierując myśl na wychowanie 
mające charakter ścisły, naukowy, ale	i	przystosowany do potrzeb życia	i	prze-
mysłu89. Spencer krytykuje pedagogikę hołdującą rozmiłowaniu	w	zewnętrznych 
błyskotkach, przynoszących łatwy poklask	i	podziw pozbawionego krytycyzmu 
otoczenia, poświęcającą czas na naukę znanych tylko nielicznym języków staro-
żytnych, uczeniu przesądów sprzed dwóch tysięcy lat - niepotrzebnych, szkod-
liwych, odwracających uwagę młodzieży od ważnych zagadnień życia bieżące-
go90. Szkoła klasyczna kształtując postawę dogmatyzmu	i	wiary	w	autorytety, nie 
sprzyja rozwojowi samodzielności	w	myśleniu	i	aktywności koniecznej nie tylko 
dla rozwoju nauki jako takiej, ale	i	koniecznych	dla	osobistego	powodzenia	ucz-

86  Członkowie stowarzyszenia zobowiązują się osobiście ulegać woli większości we wszystkich 
sprawach dotyczących spełnienia zamysłów, ze względu na jakie przystąpili do towarzystwa, ale 
nie w żadnych innych. Twierdzę też, że wniosek ten stosuje się tak dobrze do narodu, jak do towa-
rzystwa. Ibid., s. 147.
87	 	 Prawo osiągania celów przejdzie z formy nieetycznej w formę etyczną wtedy, gdy będzie 
uznaną różnica pomiędzy czynami, które mogą być spełniane bez przekroczenia granic, a czyna-
mi, które nie mogą być spełniane bez tego przekroczenia. Ibid., s. 166.
88  Reakcje na postępowanie dzieci winny być reakcjami podobnymi naturze: nieunik-
nione, konsekwencje proporcjonalne do przekroczeń (stałe, bezpośrednie i	 nie dające się 
uniknąć). Czyż nie jest oczywiste, że do funkcji rodziców, jako „sług i interpretatorów na-
tury” należy to, ażeby ich dzieci z reguły doświadczały prawdziwych konsekwencji swe-
go postępowania, czyli reakcji naturalnych, bez osuwania ich, ani zaostrzania, ani tworzenia 
w ich miejsce sztucznych konsekwencji (s. 120). Por. R. Wroczyński, Wstęp, [w:] H. Spencer, 	
O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, Wrocław 1969, s. XLIV-XLV.
89  S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 197.
90  Ł. Kurdybacha (red), Historia wychowania, t .II, Warszawa 1967, s. 542.
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niów91. Niewiele będzie pomocną ta wiedza	w	sklepie,	w	biurze, przy zarządzaniu 
majątkiem lub na stanowisku dyrektora banku czy kolei.

Tendencja do strojenia się, błyszczenia, ulegania modom jest jeszcze wyraźniejsza	
w	przypadku	wychowania	dziewczynek92. Przyczyna leży	w	podporządkowaniu oso-
bistych potrzeb potrzebom życia społecznego	i	głównej potrzebie społecznej: kontroli 
nad jednostkami. Jak w całym życiu nie chodzi o to, czym jesteśmy, tylko za kogo bę-
dziemy uważani, tak samo w wychowaniu nie tyle chodzi o wewnętrzną wartość wie-
dzy, ile raczej o jej efekt zewnętrzny. Skoro to stanowi naszą ideę przewodnią, to uży-
teczność bezpośrednia jest przez nas brana pod uwagę niewiele więcej aniżeli przez 
barbarzyńcę, który piłuje swoje zęby i maluje swoje paznokcie93. Celem należytego 
wychowania musi być przygotowanie do pełnego życia. Ocena procesu wychowania 
jest oceną tego,	w	jakim stopniu realizuje on ten postulat. Zasadnicze rodzaje dzia-
łalności, które wypełniają życie człowieka można ułożyć	w	kolejności ich znaczenia 
1) czynności, które bezpośrednio zmierzają do samozachowania; 2) czynności, które 
przez zapewnienie niezbędnych środków do życia pośrednio zmierzają do samoza-
chowania; 3) czynności, które mają na celu wychowanie	i	wykształcenie potomstwa; 
4) czynności związane	z	utrzymaniem należytych stosunków społecznych	i	politycz-
nych; 5) różnorodne czynności, które wypełniają wolne chwile życia	i	poświęcone są 
zaspokojeniu naszych upodobań	i	uczuć94. Ideałem wychowania byłoby oczywiście 
całkowite przygotowanie we wszystkich tych działach, lecz ponieważ jest to trudne do 
zrealizowania należy przede wszystkim utrzymać proporcje95.

Studium Spencera	O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym składa 
się	z	czterech części96. Zdaniem Spencera, współczesne mu wychowanie umy-
słowe, moralne	i	fizyczne	jest	w	wysokim stopniu wadliwe, ponieważ rodzice 
nie posiadają odpowiedniej wiedzy potrzebnej do kierowania procesem wycho-
wania97. Odrzuca formalne nauczanie prowadzone bez wystarczającej znajo-
mości procesów rozwoju intelektualnego. Inteligencja dziecka także podlega 
powszechnym prawom ewolucji. We wczesnych latach podstawą wychowania 
powinna być popierana	 i	doprowadzona do możliwej dokładności	 i	pełni sa-
morzutna obserwacja,	a	nie uczenie na podstawie książek rzeczy, które są dla 

91  R. Wroczyński, Wstęp [w:] H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, 
Wrocław 1969, s. XXXI.
92  H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, Wrocław 1969, s. 4 - 5.
93  Ibidem, s. 6 – 7.
94  Ibid., s. 10 – 11.
95	 	Oto są ogólne zagadnienia, które musimy brać pod uwagę rozważając proces wychowania: 
różne kierunki działalności występujące w życiu; znaczenie wiedzy o faktach jako czynnika regu-
lującego różne kierunki działalności rzeczywiście, quasi rzeczywiście i konwencjonalnie; proces 
wykształcenia rozważany jako nabywanie wiedzy i jako ćwiczenie umysłowe. Ibid., s. 15.
96  Pierwszy rozdział stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Jaka wiedza ma największą war-
tość?	Drugi	dotyczy	wychowania umysłowego, trzeci – wychowania moralnego, a	czwarty – wy-
chowania fizycznego.
97	  Ibid., s. 33.
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dziecka niezrozumiałe	 i	 odpychające. Spencer nazywa to przesądem, kultem 
raczej symboli naukowych aniżeli nauki. Dopiero po możliwie wyczerpującym 
zapoznaniu	dziecka	z	procesami i przedmiotami życia domowego, ulic i pól po-
winno się zaznajamiać je	z	nowymi źródłami, których dostarczają książki. Nie 
tylko dlatego, że bezpośrednie poznanie ma znacznie większą wartość, ale	i	dla-
tego, że pojęcia zawarte	w	książkach mogą być zrozumiane tylko	w	związku	
z	uprzednim doświadczeniem rzeczowym. System nauki pamięciowej uważa 
Spencer za fałszywy, za system który poświęca ducha dla litery. Uczenie przed-
miotów zanim mogą być one zrozumiane, podawanie uogólnień przed faktami, 
które stanowią podstawę tych uogólnień czynią	z	ucznia odbiorcę cudzych idei, 
zamiast aktywnego	 i	 poszukującego98. Do należytego wychowania potrzebna 
jest pewna znajomość podstawowych zasad fizjologii	i	psychologii99.

Podobnie	w	przypadku wiedzy związanej	z	kształtowaniem postaw obywa-
telskich kształcenie winno mieć wymiar bardziej praktyczny. Historia faktogra-
ficzna rzadko wyjaśnia właściwe zasady działania politycznego. Należy zatem 
nauczać historii naturalnej społeczeństwa, tj. faktów które pozwalają zrozumieć 
procesy związane	z	organizacją	i	rozwojem społecznym. Całość nauczania musi 
stanowić system100. W braku uogólnień biologii i psychologii racjonalna inter-
pretacja zjawisk społecznych jest niemożliwa101.

Spencer widzi społeczeństwo na sposób liberalny tj. jako zbiór jednostek,	
a	wszystko co się dzieje	w	społeczeństwie jest wynikiem połączonego działa-
nia jednostek. Jednakowoż działania te zależą od praw rządzących ich naturą, 
praw naukowo poznawalnych. Prawdy naukowe mają charakter bezwzględny	
i	wieczny, pozwalając pojąć życie fizyczne, umysłowe	i	społeczne	i	dzięki temu 
regulować postępowanie ludzi102. Uważał, że wielość teorii pedagogicznych, 
systemów wychowawczych jest stanem przejściowym na drodze do ustalenia 
systemu racjonalnego, ułatwiając dzięki podziałowi pracy (niezależność badań, 
poszukiwania	w	rozmaitych kierunkach) badania nad wychowaniem103. Niektó-
re wnioski nasuwają się już dzisiaj dzięki osiągnięciom nauki. Należy troszczyć 
się zarówno	o	ciało, jak	i	umysł, to znaczy zmierzać do rozwoju całościowego. 

98	  Ibid., s. 31 - 32.
99  Ibid., s. 34. Wychowanie moralne prowadzone w	domach wyraża przede wszystkim dominu-
jące uczucia rodzicielskie zarówno dobre, jak	i	złe. Jeśli nawet stosowane są jakieś metody, to są 
to metody zaczerpnięte z	tradycji, własnych wspomnień, bądź przejęte od nianiek i	służących. Są 
oparte nie na wiedzy, a	na ciemnocie i	nieuctwie (s. 110).
100	  Ibid., s. 34 - 37.
101	  Ibid., s. 38.
102  Ibid., s. 55.
103  Ibid., s. 60 - 61 Z trzech faz, przez które opinia ludzka przechodzi – jednomyślność nieuków, 
spory badaczy i zgodność uczonych – oczywiste jest, że druga jest rodzicielką trzeciej. (...) Jakkol-
wiek przeto niecierpliwie śledzimy obecne konflikty systemów wychowawczych i jakkolwiek ubo-
lewamy nad ich ujemnymi stronami, to jednak musimy uznać to za stadium przejściowe, niezbędne 
i dobroczynne w swych skutkach ostatecznych.
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Należy dążyć do samodzielności uczniów, bo tylko wówczas nauka przynosi 
korzyści. Uczyć zasad nie reguł. Systematycznie rozwijać zdolności obserwa-
cji rzeczywistości. Proces zdobywania wiedzy winien być przyjemnością	a	nie	
przykrością – wczesne wychowanie powinno być zajmujące, całe zaś interesu-
jące. Wychowanie	w	swym przebiegu	i	w	swoich metodach musi być dostoso-
wane	do	naturalnego procesu ewolucji umysłowej104.

Spencer odrzucał „dogmat”, że wszystkie dzieci rodzą się dobre. Na ogół dog-
mat przeciwny, jakkolwiek jest nie do utrzymania, wydaje nam się mniej oddalony 
od prawdy105. Rozpowszechniony pogląd, że dzieci są „niewinne” jest prawdziwy, 
jeśli ma się na myśli świadomość zła, ale jest fałszywy jeśli chodzi	o	 instynkty.	
Wyższe zdolności moralne, podobnie jak umysłowe są stosunkowo skomplikowane, 
dlatego rozwijają się stopniowo. Należy zadowalać się umiarkowanymi środkami	
i	w	konsekwencji umiarkowanymi rezultatami106. Nie zgadzał się również	z	poglą-
dem jakoby umiejętne wychowanie mogło uczynić dzieci takimi, jakimi być po-
winny. Braki natury mogą być zmniejszone przez dobre wychowanie, nie mogą 
być jednak usunięte. Żaden system wychowawczy, nawet gdyby istniał system do-
skonały, nie stworzy idealnej ludzkości. Gdyby nawet było prawdą, że dzięki jakie-
muś pomysłowemu systemowi kontroli moralnej dzieci można kształtować według 
wzoru pożądanego i gdyby nawet można było zaszczepić rodzicom ten system, to 
jeszcze bylibyśmy daleko od osiągnięcia zamierzonego celu. Zapomina się bowiem, 
że wykonanie takiego systemu suponuje ze strony dorosłych taki stopień inteligencji, 
dobroci, opanowania, którego nikt nie posiada107. Dlatego też reformy wychowania 
powinny iść	w	parze	z	innymi reformami	i	zmierzać do stopniowego poprawiania 
stanu rzeczy. Celem wychowania winno być ukształtowanie istoty, która rządzi się 
sama,	a	nie istoty bezwolnej rządzonej przez innych108.

Już	w	świetle zaledwie tych trzech klasycznych modeli widać wyraźnie, że spór 
dotyczący wychowania jest na wskroś sporem politycznym. Bez rozstrzygnięcia 
kwestii dotyczących natury człowieka, natury państwa,	a	zwłaszcza określenia celu 
procesu wychowania nie da się go zakończyć. Spór polityczny	o	model edukacji 

104  Ibid., s. 63 - 67. Spencer zauważa, że bliski tym poglądom system Pestalozzi’ego się nie spraw-
dził. Ale też powodzenie wszelkich systemów zależy od umiejętnego zastosowania. System ten pra-
widłowy w	ideach podstawowych, błędny był w	zastosowaniu. Zasady wychowania: 1) w	wycho-
waniu powinniśmy przechodzić od rzeczy prostych do złożonych; 2) rozwój umysłu, podobnie jak 
każdy rozwój, polega na przechodzeniu od rzeczy nieoznaczonych do oznaczonych; 3) nauczanie 
powinno zaczynać się od rzeczy konkretnych, a	kończyć się na pojęciach abstrakcyjnych; 4) wycho-
wanie dziecka, zarówno pod względem charakter, jak organizacji winno być zgodne z	historycznym 
wychowaniem ludzkości; 5) w	każdej gałęzi nauczania należy przechodzić od czynnika doświad-
czalnego do racjonalnego; 6) w	wychowaniu powinien być popierany w	najwyższym stopniu proces 
samorozwoju; 7) proces wychowania winien być przyjemny dla wychowanka (zasadniczo zdrowe 
działanie jest przyjemne, natomiast działanie sprawiające przykrość nie jest zdrowe) (s. 81).
105	  Ibid., s. 111.
106	  Ibid., s. 138 - 139.
107	  Ibid., s. 112.
108	  Ibid., s. 143.
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rozpoczyna się już na poziomie diagnozy dotyczącej przyczyn obecnej kondycji 
szkolnictwa, co można	by zobrazować takimi stwierdzeniami stricte politycznymi 
jak: pogląd, że zło bierze się z nadmiaru wolności, jest głęboko fałszywy. Bandytyzmu 
w szkołach nie da się wyeliminować przez eskalowanie represji wychowawczych 
i budowanie szkolnych gett. Potrzebne jest raczej przeciwdziałanie najgłębszym 
przyczynom przemocy, takim jak bicie dzieci przez rodziców czy dyskryminowanie 
kobiet	czy	wizja polskiej szkoły rozdarta jest między bogobojno-patriotycznym sen-
tymentalizmem a zamordyzmem komunistycznym109. Takie poglądy zapewne miał 
na myśli B. Wolniewicz pisząc	o	niszczącym polską szkołę raku reformy: winne 
są władze oświatowe oraz flankujący je koryfeusze pedagogiki i psychologii. Łącz-
nie można objąć tę trójkę mianem pedologów, samozwańczych dziecioznawców (...) 
którzy wolą śnić swój sen złoty Salomei o powszechnym „partnerstwie”, „pedago-
gice serca” i o „integrowaniu” zgniłych jabłek ze zdrowymi. Nie na nich przecież, 
dekowników z głębokich szkolnych tyłów, spadają jego straszne skutki110. 

Tak naładowana emocjonalnie dyskusja nie prowadzi do jakichkolwiek uzgod-
nień. Tymczasem wychowanie człowieka do demokracji zawiera	w	sobie założenie 
istnienia tej demokracji,	a	co za tym idzie funkcjonowania	w	jej ramach pluralizmu 
ideowego, światopoglądowego	i	społecznego. Ostateczne zatem rozwiązanie wy-
dają się na gruncie demokracji niemożliwe.	Z	punktu	widzenia	publicznego	syste-
mu oświaty istotne byłoby uzyskanie choćby pewnego minimum konsensusu, co 
do zasadniczych kierunków jego rozwoju. Naturalnie konsensusu wypracowanego	
w	toku	publicznej	debaty	z	uwzględnieniem wielości modeli dobrego życia, dys-
kusji, która może ustalić pewien minimalny katalog centralnych wartości, za który 
edukacja wsparta presją moralną społeczeństwa może wziąć odpowiedzialność nie 
ograniczając się do kształtowania umiejętności technicznych, ale również umiejęt-
ności moralnych. Pozwoliłoby to zminimalizować chaos wychowawczy	i	jego	ne-
gatywne skutki, łącznie	z	destrukcyjnymi	i	hedonistycznymi postawami młodzieży. 
Nie jest to jednak jedyny możliwy pogląd. Zwolennicy prywatyzacji szkolnictwa,	
a	tym samym „prywatyzacji” wychowania, wskazują na nieskuteczność wszelkich 
programów ogólnopaństwowych	 w	 zderzeniu	 z	 realnymi wychowawczymi na 
poziomie szkoły. Ubezwłasnowolnione przez standaryzowane przepisy placówki 
wychowawcze, wyjęte spod kontroli rodziców	i	nie zainteresowane bezpośrednio 
109	  M. Środa, Barbarzyńskie pomysły Giertycha, „Rzeczpospolita” nr 256 (7550), 2 XI 2006, s. 
8; ta sama autorka w	innym miejscu stwierdza: wiedza o cielesności i seksualności jest ważniejsza 
niż ta z historii czy matematyki. Braki w matematyce nie wpływają negatywnie na szczęście, zdol-
ność samokontroli. A braki w edukacji seksualnej – tak. Edukacja seksualna w	szkole	powinna	
być - zdaniem Środy – obowiązkowa, prowadzona przez specjalistów, odideologizowana, choć 
niekoniecznie pozbawiona związków ze światopoglądem, wolna od kłamstw i	hipokryzji.	A czym, 
jak nie hipokryzją, jest to, że okresową absencję seksualną nazywa się „naturalnym środkiem 
antykoncepcyjnym”? (dodatek do Gazety Wyborczej nr 102.5410, 2-3 V 2007, jak się kochać, 
nr 4, s. 52; z	pewnością nie zgodziłby się z	tym żaden konserwatysta i	to	zarówno	z	założeniami 
stojącymi u	podstaw tych twierdzeń, jak i	samymi twierdzeniami.
110	  B. Wolniewicz, Młodzież nie trudna, lecz występna, „Rzeczpospolita” nr 255 (7549), 1 XI 
2006, s. 8.
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sukcesami wychowawczymi, nie będą nigdy	w	stanie wypełniać swych zadań wy-
chowawczych wymagających zaangażowania	 i	elastyczności. Spory	o	tanie	pod-
ręczniki, mundurki, wychowanie patriotyczne, klapsy (przemoc), program zero to-
lerancji i	tym podobne zagadnienia oddalają zasadniczą dyskusję na temat modelu 
edukacji	i	wychowania, bez czego trudno będzie poradzić sobie	z	skrajnie	negatyw-
nymi zjawiskami dotyczącymi postaw młodzieży. Truizmem jest oczywiście, że 
dyskusja ta winna się toczyć	w	oparciu	o	wiedzę	z	dziedziny	pedagogiki	i	psycho-
logii. Nie oznacza to jednak, że wolna jest od uwarunkowań politycznych/świato-
poglądowych111.	

EduCaTIon and PolICy.  
SoME ThoughTS abouT SoCIal EduCaTIon ModElS  

In hISToRICal ConTExT – SuMMaRy 

The temptation to shape human consciousness for the state in an organised way is as old as the 
civilised world. In the modern times, together with proceeding centralisation of the political aut-
hority, the idea of	a	state education is more and more common and is treated not only as the con-
cept of lower class emancipation but citizens’ political consciousness formation system as well. 
Plato’s model implies the idea of the state responsibility for its citizens’ attitudes and the belief 
that high moral standards of the elite will maintain the good customs and bring into general use	
a	reasonable model satisfying an individual need of happiness understood as	a	solid, harmonised 
way	of	life.	J.	J.	Rousseau	in	his	treaty	Emil presents	the	basis	of	the	so	called	natural pedagogy, 
which	distinctly	contrasts	culture	with	nature.	These	both	philosophers	place	the	absolute	good	
and	justice	at	the	top	of	the	value	hierarchy.	The	naturalist	approach	is	also	characteristic	for	the	
theory of H. Spencer who, however, postulates this sort of education that corresponds to the pre-
cise, scientific requirements of life and industry. The chief purpose of education should be the for-
mation of an individual who is able to lead his/her life independently of the others. The political 
controversy concerning the model of education starts on the level of diagnosis connected with the 
present condition of educational system. Being brought up for democracy implies the assumption 
that democracy exists, which means its functioning within the ideological and social pluralism. 
Thus, the final solutions seem to be impossible on the ground of democracy. From the public edu-
cational system perspective, it would be essential to reach	a	minimal consensus of opinion on the 
fundamental directions of the system development. Naturally, it is	a	truism to maintain that this 
discussion should be based mainly on the principles of pedagogy and psychology. Nevertheless, it 
does not mean that this discussion is not dependent on political conditions and circumstances.

111	 	Chodzi tu zresztą nie tylko o falę przemocy występującą już wśród najmłodszych dzieci, wulgar-
nego języka, instrumentalnego podejścia młodzieży do seksualności, coraz niższego wieku kontaktu 
z alkoholem i powszechnego kontaktu z narkotykami. Także o takie zjawiska wszechogarniające 
młodzież, jak konsumpcjonizm, bezideowość i brak zaangażowania w sprawy publiczne. (...) Faktem 
jest współwystępowanie w ostatnich latach permisywnego modelu wychowania bez tradycyjnych 
relacji rodzinnych (i szkolnych) opartych na posłuszeństwie oraz nieograniczonego dostępu dzieci 
i młodzieży do obrazów nawet najbardziej drastycznych form przemocy i pornografii z narasta-
niem problemów wychowawczych (z przestępczością włącznie). Warto zastanowić się czy zjawisko 
to, obejmujące dużą część tzw. cywilizowanego świata, nie dowodzi po prostu, że ten „poprawny 
politycznie” sposób wychowania mimo swej pozornej atrakcyjności jest pomyłką. J. Radziwiłł, K. 
Radziwiłł, Między klapsem a przemocą, „Rzeczpospolita” nr 260(7554), 7 XI 2006, s. 8.
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WyChoWanIE do MIłoŚCI  
z PERSPEkTyWy TEologII PolITyCznEj

Wiara w możliwość miłości  jako zjawiska społecznego, 
a nie wyjątkowego i indywidualnego, jest wiarą racjonalną, 

opartą na wniknięciu w prawdziwą naturę człowieka.
Erich Fromm

Wymiar pedagogiczny stanowi oczywistą przestrzeń deklaracji postulatów 
teologii politycznej. Bez złożonego	i	nader	odpowiedzialnego	procesu	wycho-
wywania człowieka nie można wyobrazić sobie budowania sprawiedliwego 
porządku społeczno-politycznego. Podstawą tego wychowania jest wychowa-
nie do miłości. Miłość jest centralną	i	fundamentalną prawdą chrześcijaństwa.	
W	śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie Boga prze-
ciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść czło-
wieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie (...). 
Wychodząc od tego, można definiować, czym jest miłość1.

Jak nauczał Euzebiusz	z	Cezarei, Bóg uczynił z Adama i Ewy nie istoty po-
lityczne, lecz basilikon zoon, istoty królewskie2. Zdaniem Russella Hittingera, 
pośrednio, taki sposób rozumienia człowieka odnajdujemy	w	nauczaniu	 Jana	
Pawła II, gdzie człowiek nie jest potencjalnie istotą polityczną, lecz od samego 
początku stworzeniem królewskim. Jest stworzony i namaszczony do rządzenia 
i bycia rządzonym. Predykat polityczny, człowiek uprawniony do rządzenia i by-
cia rządzonym, nie jest zatem wnioskiem wyciągniętym z innych danych lecz 
pierwszą rzeczą, jaka jest nam odsłonięta na temat człowieka3.	Z	taką interpre-
tacją można zgodzić się jedynie wtedy, kiedy dokonujemy swoistej, metaoceny 
człowieka – istoty stworzonej na obraz	 i	 podobieństwo Boga. Chcąc ukazać 
pierwotną godność człowieka jako dziecka Bożego stawiamy go sam na sam	
z	 Stwórcą. Jest to oczywisty	 i	 niezbędny punkt wyjścia do zrozumienia roli	
i	przeznaczenia człowieka, zarówno	w	jego staraniach na rzecz „czynienia sobie 
świata poddanym”, jak też jego perspektywy eschatologicznej. Człowiek jest 
1	  Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Radom 2006, s. 26.
2  R. Hittinger, Munus regale a społeczeństwo obywatelskie w teologii politycznej Jana Pawła 
II [w:] R. Legutko, J. Kleczkowski (red.), Oblicza demokracji, Kraków 2002, s. 236.
3  Ibidem, s. 215.
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więc bytem, stworzonym przez Boga do współżycia (…) z istotami podobnymi 
do siebie, równymi sobie. Ta właściwość bytu ludzkiego, jego cecha społeczna 
(ens sociale), jest głęboko zakorzeniona w samej naturze człowieka. Sprawa 
„zespołecznienia” się z innymi ludźmi nie jest pozostawiona do arbitralnego 
rozstrzygnięcia i do wyboru każdemu z osobna człowiekowi, skłonność społecz-
na tkwi bowiem w każdym człowieku niezależnie od jego woli4.

Przekonanie teologicznej jest zasadniczym punktem wyjścia dla Naucza-
nia Społecznego Kościoła. To szczególne usytuowanie człowieka	w	dziejach	
świata wyraża, jak widzi to Kościół, niezmienną	 i	nieskończoną miłość Boga 
do człowieka. Miłość ta nie przestaje istnieć wraz	z	grzechem pierworodnym, 
wręcz uwydatnia się	w	miłosierdziu Boga wobec człowieka.

Teologiczna interpretacja musi implikować wszelki namysł nad każdym wymia-
rem życia ludzkiego,	a	więc	i	wymiarem społeczno-polityczny. W	swoim Hymnie	
o	Miłości św. Paweł czyni	z	miłości najważniejszy	z	darów Boga. Jaka jest miłość 
według Pawła? Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szu-
ka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokła-
da nadzieję. Miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje5. W	tej	poetyckiej	
charakterystyce Miłości odnajdujemy jednocześnie charakterystykę Boga. Miłość 
jest więc wyrazem transcendentnej	i	immanentnej obecności Boga	w	świecie. Ta 
obecność Boga implikuje stosunek człowieka do siebie, do stwórcy oraz bliźniego, 
czego wyrazem są przykazania miłości: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg 
nasz, Pan jest Jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego6.

Miłość nie jest kategorią politologiczną, ale jej znaczenie	w	kontekście funk-
cjonowania wspólnot politycznych wydaje się istotne. Polityka jako etyka życia 
zbiorowego jest czymś wcześniejszym i bardziej podstawowym od techniki życia 
zbiorowego, koncentruje się ona, bowiem wokół faktu, że ludzie, którzy żyją 
w jakimś zespołecznieniu i tworzą społeczeństwo są przez to samo związani za-
sadą wspólnego dobra, któremu każdy rozumnie powinien podporządkować swe 
dobro jednostkowe7. Polityka uprawiana przez człowieka	i	dla człowieka, winna 
odczytywać potrzeby istoty ludzkiej	w	 jej całej złożoności. To „miękkie” ro-
zumienie polityki charakterystyczne dla normatywnych teorii polityki zakreśla 
również obszar zainteresowania teologii politycznej	i	wyraża jej naturę.

4  K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 89.
5  Św. Paweł, Pierwszy list do Koryntian, 13, 4 - 8, Biblia Tysiąclecia – wydanie trzecie, 	
s. 1302.
6  Ewangelia według św. Marka, 12, 29 - 31, Biblia Tysiąclecia-wydanie trzecie, s. 1172.
7  K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 88.
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Aby zrozumieć znaczenie tej teologicznej, ale też psychologicznej8	i	pedago-
gicznej kategorii, dla sfery polityki, należy ją przybliżyć	w	jej chrześcijańskiej 
interpretacji.

Pojęcie theologia politica swój	rodowód	bierze	z	myśli stoickiej. Jej praw-
dopodobnym twórcą był Panajtios	z	Rodos (185 - 110). Dokonał on podziału te-
ologii	na	theologia mystica, theologia phisica i theologia politica. Tę typologię 
rozwinął	i	wzbogacił Warron	z	Reate (116 - 27), uczony rzymski, którego dzieło 
Antiquitates rerum humanarum et divinarum, poddał wnikliwej krytyce św. Au-
gustyn	w	dziele	De Civitas Dei. Oskarżenia pod adresem teologii politycznej ze 
strony chrześcijaństwa płynęły	z	zanegowania rozłączności trzech teologii, pro-
wadzącej „(…)	do rozłączności „religii” (w	sensie kultu publicznego), „wiary” 
(czyli wierzeń zwykłych ludzi) oraz prawdziwej „wiedzy”	o	bycie („zarezerwo-
wanej” dla dociekań mędrców, skądinąd różniących się między sobą zasadni-
czo,	w	zależności od szkoły filozoficznej, do której należeli”)9.	Owej rozłączno-
ści	 chrześcijaństwo przeciwstawiało, jedność teologiczno-doktrynalną „wiary 
ludu”, „wiary filozofów”	i	„religii obywatelskiej”. Jedność dowodzącą, iż wiara 
chrześcijańska opiera się nie na poezji i polityce, owych dwóch wielkich źród-
łach religii; ta wiara opiera się na poznaniu. Ona czci to istnienie, które jest 
podstawą wszystkiego, co istnieje, czci „rzeczywistego Boga.” W chrześcijań-
stwie racjonalność stała się religią, a już nie jej przeciwnikiem10.

Ernst-Wolfgang Bockenforde wskazuje na odmienne znaczenia rzeczowo-sy-
stematyczne teologii politycznej. Pierwsze ze znaczeń odnosi on do procesu prze-
noszenia pojęć teologicznych na obszar państwa i prawa11. Ta „prawna teologia po-
lityczna”, wykorzystując teologiczny język służący do opisu atrybutów Boga-stwo-
rzyciela, Boga-prawodawcy, Boga-„wyjątku”12, pozwoliła Schmittowi na ukazanie 
immanentnej natury suwerennej władzy politycznej, która zakłada, iż kto decyduje 
zarówno o tym, czy wystąpiła sytuacja wyjątkowa, jak i o metodach jej przezwycię-

8  Przykładem psychologicznego ujęcia jest tzw. „Teologia polityczna bliźniego”. Czerpie ona 
swoje	inspiracje	zarówno	z	teologii politycznej C. Schmitta jak też psychoanalizy Freuda i	Lacana 
(por.) P. Mościcki, Teologia polityczna i etyka bliźniego, Krytyka Polityczna 2007-2008, nr 14.
9  J. Bartyzel, Teologia Polityczna, http://haggard.w.interia.pl/teolpol.html.
10  J. Ratzinger, Prawdziwość chrześcijaństwa, Christianitas 27/28 http://christianitas.pl/c/
teczkakardynalaratzingera/?id=72.
11  E.W. Bockenforde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego 
stosunku, Teologia Polityczna 2005-2006, nr 3, s. 304.
12  Jak pisał Schmitt „(…)wyjątki są wyrazem prawdziwego życia, przełamującym rzeczywistość 
skostniałą w	mechanicznej powtarzalności. Pewien protestancki teolog (…) powiedział: „Wyjątek wy-
jaśnia to, co ogóle i	sam siebie. (…) I	jeśli ktoś pragnie właściwie studiować to, co ogóle, musi tylko 
rozejrzeć się za rzeczywistym wyjątkiem. Wyjaśnia on wszystko znacznie lepiej niż ogólność (…); 
istnieją wyjątki. Jeśli nie można ich wyjaśnić, także ogólność pozostaje nie wyjaśniona.” [C. Schmitt, 
Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, s. 41]. Ta konstatacja znajduje swoje głębokie uzasad-
nienie przy analizie całego objawienia, które pod postacią objawień prywatnych wciąż się uobecnia. 
Historia zbawienia jest historią wyjątków. To historia cudów, nagłych interwencji, wyjątkowości. Wy-
jątek od naturalnego porządku staje się fundamentem zrozumienia boskości Chrystusa.	
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żenia. Stoi ponad normalnie obowiązującym porządkiem prawnym, a jednocześnie 
jest nim związany, ponieważ do niego należy decyzja, czy konstytucja może zostać 
In toto zawieszona13. W	drugim znaczeniu teologia polityczna jest rozumiana jako 
kwintesencja twierdzeń wiary w Boga (merytorycznie bliżej określonego objawie-
nia Boga) na temat statusu, legitymizacji, celu i ewentualnie struktury porządku 
politycznego, włącznie ze stosunkiem porządku politycznego do religii14. Ta „insty-
tucjonalna teologia polityczna” poszukuje odpowiedzi pytanie	o	zadania porządku 
politycznego oraz miejsca	i	roli Kościoła	w	tym porządku. Oznacza to, iż „budowa-
nie sprawiedliwego porządku społecznego	i	państwowego” jest również zadaniem 
Kościoła, który ma obowiązek współdziałać przez oczyszczenie rozumu i formację 
etyczną, aby wymagania sprawiedliwości stały się zrozumiałe i politycznie wykonal-
ne15.	Trzecia	interpretacja	znaczeniowa	teologii	politycznej	poszukuje	w	chrześci-
jańskim objawieniu nakazu społeczno-politycznego zaangażowania chrześcijanina	
–	 obywatela	 w	 dzieło zmieniania różnych form niesprawiedliwości: społecznej, 
ekonomicznej, politycznej. 

Chrześcijanie winni więc czynnie uczestniczyć	w	życiu społecznym	i	poli-
tycznym, angażując się	w	 różne formy organizacyjne służące etycznie moty-
wowanemu dążeniu do czynienia doskonalszym	w	jego doczesnym porządku. 
Doktrynalnym wyrazem tak rozumianej teologii politycznej była tzw. Teologia 
wyzwolenia, silnie przeniknięta ideologicznymi treściami marksizmu. Również, 
ten rodzaj teologii politycznej znajdujemy	 w	 pismach niemieckiego teologa 	
J.B. Metza. Metz, podważył przyjętą w	głównym nurcie chrześcijaństwa tzw. 
teologię prywatystyczną. Jego zdaniem Objawienie od początku uległo sprywa-
tyzowaniu	 i	przeniesione do sfery intymnej	a	„Słowo Objawione” interpreto-
wane było jako zwrot Boga ku człowiekowi, jako osobista rozmowa	z	samym 
Bogiem,	 a	 nie jako słowo obietnicy skierowanej do całego społeczeństwa16.	
Zadaniem więc teologii politycznej jest zbudowanie nowych relacji pomiędzy 
religią	a	społeczeństwem, wskazanie, że nauczana przez Jezusa świętość pozo-
staje w stałej relacji do świata, wprawdzie nie w sensie naturalno-kosmologicz-
nym, zdecydowanie jednak w sensie społeczno-politycznym: jako krytyczno-wy-
zwoleńczy element świata społecznego i jego procesów historycznych17. Metz, 
doświadczony wydarzeniami II wojny światowej, świadek ogromu nieszczęść	
i	krzywdy wyrządzonej człowiekowi,	w	całej swej naukowej działalności szu-
kał drogi dla minimalizowania cierpienia	w	życiu społecznym. Jego teologia 
polityczna miała ukazać nowe możliwości, jakie stoją przed chrześcijaństwem, 
wyznaczyć odnowioną perspektywę miłości bliźniego. 

13  Ibidem, s. 33.
14  E.W. Bockenforde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego 
stosunku, Teologia Polityczna 2005-2006, nr 3, s. 304.
15	  Benedykt XVI, Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Radom 2006, s. 49. 
16  J. B. Metz, Teologia polityczna, Kraków 2000, s. 16.
17  Ibidem, s. 20.
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Heinrich Meier przywołuje szeroką definicję teologii politycznej, którą ro-
zumie jako teorię polityczną, doktrynę polityczną albo określeniem stanowiska 
politycznego, zgodnie z którym sam teolog polityczny przyjmuje Objawienie 
Boga za najwyższy autorytet i ostateczny fundament18. Tak szerokie rozumienie 
teologii politycznej pozwala odnaleźć	w	teoriach	politycznych	ów	teologiczny	
namysł. Do ciekawszych projektów intelektualnych możemy zaliczyć koncep-
cję „dekalogu jako fundamentu państwa etycznego” Feliksa Konecznego. Wpi-
sana	w	historiozoficzną teorię cywilizacji ma ukazać współzależność pomiędzy 
życiem społeczno-politycznym	a	aksjo-normatywnymi nakazami dekalogu. 

Relacja, jaka zachodzi pomiędzy etyką	a	prawem,	w	rozumieniu Konecznego, 
determinuje zasady na jakich funkcjonuje państwo jako nadbudowa prawna spo-
łeczeństwa. Polityka musi podporządkować się etyce,	a	państwo szczególnie zaś 
zobowiązane jest wobec obywatela postępować moralnie. Relacje prywatne a pub-
liczne pozostają bowiem w nieustannej styczności, oddziałują na siebie i stają się 
wzajemnie od siebie zawisłymi. Stan moralny /bądź nie moralny/, dążności w naro-
dzie i społeczeństwie i w państwie wpływa, i to szybko, na moralność życia prywat-
nego. Zrozumieć więc łatwo, czemu moralność upada za naszych czasów. Postęp 
zaś możliwy jest obecnie tylko przez moralne odrodzenie życia publicznego19.	

Odrodzenie moralności publicznej wymaga, zdaniem Konecznego, prze-
strzegania przez państwo dekalogu. Wszak powiedziano: „Gdzie są dwaj albo 
trzej w imię moje, tam jestem pośrodku nich”. Czy pod tym warunkiem, że będą 
się zgromadzać tylko dla spraw prywatnych? Czy może idea Chrystusowa, gdy 
chodzi o sprawy publiczne, przebywa tylko pomiędzy policjantami i biurokrata-
mi? Teologicznie  rzecz biorąc, nie można przystać na taki monopol20. Konecz-
ny dystansuje się od wciągania religii do polityki, uważa natomiast, iż fakt, że 
etyka katolicka jest etyką cywilizacji pozwala na „ograniczanie” działań pań-
stwa za pomocą dekalogu. 

W	 tej teologii politycznej Konecznego następuje rozszerzenie postulatu 	
św. Tomasza, (głosił on, iż dekalog jest zespołem obowiązków prawnonatural-
nych, które człowiek winien zachować względem samego siebie (…) obowiąz-
ki te sprowadzają się w swej najgłębszej treści do przykazania miłości Boga 
i bliźniego21) na organizację polityczną jaką jest państwo. Koneczny był bliski	

18  H. Meier, Czym jest teologia polityczna? Teologia Polityczna 2003-2004, nr 1.
19  Ibidem, s. 59. Potwierdzeniem wpływu „niemoralnych” zachowań państwa na moralność spo-
łeczeństwa jest kondycja społeczeństwa polskiego po okresie realnego socjalizmu. Szczególnie wią-
że się to ze stosunkiem do respektowania prawa i	akceptacji korupcji jako sposobu omijania prawa 
w	kwestiach nas bezpośrednio interesujących. Kształtowała się również preferowana przez system 
postawa realizowania społeczno – zawodowych aspiracji w	oderwaniu od tradycyjnego systemu 
etycznego. W	imię kariery należało porzucić te wartości /możemy je określić poprzez przyjęty przez 
kraje cywilizowane wspólne zasady wyrażające się np. w	Deklaracji Praw Człowieka i	Obywatela 
bądź zostawało się zmuszonym do ich porzucenia dla ratowania bytu własnej rodziny. 
20  Ibid, s. 60.
21  R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988, s. 138.
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w	tym kontekście nauczaniu społecznemu kardynała Augusta Hlonda. Zdaniem 
Hlonda państwo nie może być ateistyczne; nie może uznawać w swym życiu 
Stwórcy, z którego woli i prawa się wywodzi; nie może się rządzić, jak gdyby 
Boga nie było. Jest ono od Boga, ale nie jest Bogiem, a więc nie jest źródłem 
prawa obyczajowego, nie stwarza moralności, ani nie ustanawia jej norm22.	
Jeżeli tak, to ma niewątpliwie tym normom podporządkowywać się, normom 
powierzonym przez Boga „Ludowi Bożemu”, który	w	swej odmistycyzowanej 
formie tworzy społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo nie może, jeśli chce 
być zrzeszeniem cywilizacji łacińskiej, wprowadzać takiej interpretacji etycznej 
dla nowych zjawisk pojawiających się wraz	z	 rozwojem cywilizacji, która to 
interpretacja sprzeczna byłaby	z	dekalogiem	i	dwoma przykazaniami miłości. 

„Polityczny przegląd dekalogu,” jak to określa Koneczny rozpocząć należy 
od	przykazania	„Miłuj Pana Boga twego z całego serca twego i ze wszystkich 
sił i z całej duszy twojej.” Wszelkie czyny nasze czy wielkie czy drobne, mają 
w życiu publicznym wynikać z miłości dobra pospolitego, a którego należy mi-
łować dla miłości Boga. Mając się przejąć miłością ku Bogu ze wszystkich sił, 
nie możemy od tego wykluczać sił zbiorowych wielkich zrzeszeń”23.	A	więc nasz 
personalny stosunek do Boga wskazuje nam odpowiedzialność wobec bliź-
nich, wobec dobra wspólnego. Przywódcy państwa muszą działać	w	imię dobra 
wspólnego,	a	państwo jest narzędziem, dlatego rządzić, władać, organizować 
należy w imię Boże. Wzywanie imienia Bożego przez zwierzchnika Państwa 
zobowiązuje go do odpowiedzialnego postępowania. Oczywiście, Konecznemu 
chodziło nie	o	samą formę, ale	o	autentyczną postawę chrześcijańską. Dlatego 
nie każdy może być władcą. Jak pisze zupełnie fałszywy jest pogląd, że skoro 
tylko ktoś czuje w sobie popęd, który każe mu dążyć do władzy, już tym samym 
godnym jest, żeby ją piastować. Jeżeli ktoś gotów na wszystko, byle władzę po-
siąść, zwykło się mówić, że jest „urodzonym władcą”24. Żądza władzy jest więc 
w rozumieniu Konecznego „przestępstwem” wobec Boga i ludzi. Rodzi ona wie-
le ujemnych uczynków, których spełnienie ma pozwolić osiągnąć jej pełnie. Tak 
więc nie cel ma uświęcać środki. Władza jest wielką odpowiedzialnością, wy-
maga wyrzeczeń, pokory, ale i męstwa – kultury czynu po prostu. Chuć władzy 
powoduje, iż ludzie ją sprawujący dla jej zachowania posługują się wszelkimi 
możliwymi środkami, z prześladowaniem opozycji włącznie. W katolicyzmie wy-
kluczonym jest nadużywania hasła miłości Boga celem opanowania form byto-
wania ludzkiego25. Chodzi, więc nie	o	„talmudyzację” życia społecznego, ale	
o	 respektowanie	w	 skali „mikro”	 i	 „makro” przesłanek etycznych zawartych	
w	dekalogu	i	przykazaniach miłości. Zamiast minimum liberalnej „poprawno-
ści” chrześcijański realizm etyczny dostrzegający człowieka	w	jego podmioto-

22  E. Jarra, Nauka społeczna Kardynała Augusta Hlonda, Londyn 1958, s. 40.
23  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 61.
24  Ibidem, s. 62.
25	 	Ibid.
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wości odnoszonej do absolutu, zamiast indywidualizmu personalizm, czyli jak 
tłumaczył Koneczny „indywidualizm opanowany”. 

Koneczny dokonując analizy przyjął podział, który obecny jest	u	św. Toma-
sza na przykazania odnoszące się do Boga	i	przykazania określające nasze za-
chowania wobec bliźnich. Pierwszym przeto przykazaniem odnoszącym się do 
stosunków międzyludzkich jest „Miłuj bliźniego jak siebie samego”. Odnosząc 
owo przykazanie do państwa Koneczny uważał, iż „szczyt” miłości bliźniego 
wypełnia się	w	dobru publicznym. Państwo musi więc temu dobru publicznemu 
służyć. Przykładem może być zagadnienie eutanazji. Miłosierdzie wynikające	
z	etyki katolickiej, oparte	o	przykazanie miłości określa stosunek państwa do 
eutanazji. Władza nie może przyzwolić na regulacje prawne zezwalające na ten 
proceder, bo sprzeczny on jest	z	totalnością etyki katolickiej.

Przykazanie czwarte odnoszące się do szacunku wobec ojca	 i	 matki, ale 
również wobec osób starszych czy to	w	rodzinie, czy też spoza niej, podtrzy-
muje więzy rodzinne. Te zaś są podstawą, zdaniem Konecznego, do stałego 
utrzymywania poczucia historyczności. Rolą państwa	 w	 tym kontekście jest 
dbanie	o	bezpieczeństwo finansowe ludzi	w	wieku emerytalnym. Nie chodzi 
Konecznemu przy tym	o	to, aby państwo posiadało	w	swojej	gestii	ubezpiecze-
nia społeczne. Uważał, że państwo – które znał	z	autopsji	w	swej obecnej pań-
stwowości- źle gospodarzy pieniędzmi obywateli. Dlatego ludzie powinni mieć 
prawo ubezpieczać się	w	 jakimkolwiek towarzystwie ubezpieczeniowym. Do 
tego odnosi się kolejne przykazanie: „Nie zabijaj”, gdyż wskazuje na potrzebę 
pielęgnowania zdrowia. Wszelkiego rodzaju ubezpieczalnie należy zasadniczo 
popierać, a przymus ubezpieczenia jest całkiem słuszny; lecz niesłuszne jest ro-
bienie z tego monopolu. Niechaj społeczeństwu będzie wolno tworzyć ubezpie-
czalnie stosownie do potrzeb społecznych i niechaj każdy się ubezpiecza, gdzie 
mu się podoba26. Koneczny opowiada się za rozbudowaniem publicznej służby 
zdrowia, która powinna być przez państwo	w	pewnym stopniu subsydiowana, 
generalnie jednak winna opierać się	o	środki	z	ubezpieczalni społecznych. Pań-
stwo powinno promować profilaktykę zdrowotną. Wskazuje też Koneczny na 
„urządzenia państwowe” przyczyniające się do zabijania charakterów lub ta-
lentów. Nad wszelką państwowością unosi się piąte przykazanie, wołające: Nie 
wytwarzaj służalstwa, pochlebstwa, nie zachęcaj do kariery w zakłamaniu, bo 
zabijasz ducha, gdy popierasz fałsz i fałszywców27. Koneczny wciąż podkreśla 
dualną jedność człowieka	i	potrzebę dbałości	o	współmierny ich rozwój.

Przykazanie: „Nie zabijaj” oznacza	w	przypadku państwa również obowią-
zek	 sprawnego	 i	 skutecznego chronienia życia obywatela. Temu ma służyć 
policja państwowa. Jest ona od tego żeby człowiek porządny czuł się zupełnie 
bezpiecznym; a tymczasem	[w	państwie współczesnym Konecznemu – przypis 
P.G.] zdarza się przeciwnie. Na polityczną policję jest pieniędzy w bród i skut-

26	  Ibid., s. 71.
27	  Ibid., s. 72.
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kiem tego brakuje na służbę bezpieczeństwa (...). Państwowość, w której zbrod-
niarze mogą obywatela okraść, obrabować, nawet zabijać, a z urzędowego ko-
munikatu policji dowiadujemy się tylko, że zbiegli w niewiadomym kierunku 
– państwowość taka traci rację bytu28.

Przykazanie szóste: „Nie cudzołóż” – odnosi Koneczny do zagadnienia małżeń-
stwa. Jest ono sprawą publiczną, wymaga więc opieki ze strony państwa. Niedo-
puszczalne są rozwody, gdyż cywilizacja łacińska wymaga monogamii dożywotniej. 
Prawo małżeńskie mogłoby opierać się na jednym paragrafie, brzmiącym: „Państwo 
polskie	uznaje	i	przyjmuje postanowienia kanonicznego prawa małżeńskiego co do 
katolików, tudzież poglądy tego prawa co do małżeństw innowierców. Innowiercy 
nie straciliby na tym, gdyż Kościół trzyma się przepisów danego wyznania	w	osą-
dzeniu prawości związku małżeńskiego osoby innowierczej”29. Koneczny przede 
wszystkim przeciwstawia się procederowi rozwodzenia się przez zmianę wyznania. 
Uważa, że należałoby zmieniającemu wyznanie zabronić na pewien czas zawiera-
nia małżeństwa. Wiele	z	tego rodzaju małżeństw ma charakter handlowy. Państwo 
powinno „stłumić handel tak haniebny”30. Przykazanie to wymaga też wypowiedze-
nia przez państwo walki pornografii demoralizującej społeczeństwo.

„Nie kradnij”, jako kolejne przykazanie, nakazuje państwu prowadzić taką 
politykę finansową, która nie będzie opierać się	o	nadmierny fiskalizm z po-
datkami opartymi systemie nie bierczym, lecz zdzierczym. Po niedługim czasie 
następuje pogłębienie ludzi prawych; ci idą w dół, a powodzi się coraz lepiej lu-
dziom mniej czułym na moralność31. Państwo powinno stosować jasne	i	czytelne	
przepisy podatkowe tak, aby nie można było wykorzystywać luk prawnych. Zły 
system podatkowy jest sprzeczny	z	interesem dobra wspólnego. Uniemożliwia 
obywatelom oszczędzanie	i	nabywania własności. Nie służy więc deproletary-
zacji. Jak pisze Koneczny: W gospodarce antyspołecznej trzeba podatków co-
raz nowszych, a coraz uciążliwszych; z coraz większymi zaległościami, a więc 
i ze skarbem coraz pustszym. Zdzierstwo podatkowe osłabia siłę podatkową; 
stanowi przeto nonsens32. Koneczny bliski jest tym samym A. Smitha, który 
sformułował zasady podatkowe takie jak: zasada równości (w sensie równość 
wszystkich obywateli wobec prawa), pewność (nie arbitralność urzędów), do-
godność (niekłopotliwej techniki ściągania podatków), taniość (uzyskania wpły-
wów z podatków przy minimalnych kosztach wymiaru i poboru)33. Państwo jest 
bogate bogactwem swoich obywateli, gdyż zamożność społeczeństwa rezerwą 
skarbu publicznego, a nie przeciwnie34.

28	  Ibid., s. 70.
29	  Ibid., s. 72.
30	  Ibid., s. 73.
31	  Ibid., s. 74.
32  Ibid., s. 75.
33  D. Dańkowski, Podatki i moralność, „Znak”, 1998, nr 2, s. 5.
34  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 74.
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„Nie mów przeciwko bliźniemu twemu fałszywego świadectwa.” Przykazanie 
to dotyczy praworządności, jaką powinna się cechować dobra państwowość. Oby-
watel musi zawsze mieć prawo wypowiadania własnych opinii	 i	możliwość do-
chodzenia prawdy na drodze sądowej. Rozejście się ideałów społeczeństwa	i	pań-
stwa	rodzi	konflikty	i	sprawia, iż władza pragnąc utrzymać swoją pozycję pławi się 
w donosach i szpieguje bez końca35. Koneczny zwraca uwagę na to, iż brak zaufania 
społeczeństwa do władzy stanowi wielką szkodę dla kultury politycznej. Powoduje 
niechęć do uczestniczenia	w	życiu społeczno-politycznym, apatię	i	powolne	uwal-
nianie się od odpowiedzialności. Występuje więc Koneczny przeciw cenzurze po-
litycznej, owej „maszynie kłamstwa”, jak ją określał. Sprzeciwiał się korzystaniu 
przez rząd	z	prasy, którą ten opłacał. Czy godzi się, żeby rządziciele urządzali regu-
larne codzienne samochwalstwo swoich osób za pieniądze podatkowe?36. Niezbęd-
ny jest zatem kult prawdy, któremu państwo ma służyć, ponieważ prawdomówność 
jest podstawą kultu prawdy a szczytem instytucje życia publicznego, na prawdzie 
oparte i nie potrzebujące zakłamania, ani go wymagające.37	

Brak odczuwania praworządności	w	życiu publicznym osłabia również więzi 
społeczne. Dla ich stabilności	i	siły niezbędna jest prawdomówność. Ona wytwarza 
poczucie godności osobistej,	opartej	o	takie cechy, jak prawość, szczerość, słowem 
te zalety, które stanowią o posiadaniu sumienia /jakież sumienie u kłamców?/ Mi-
łość prawdy wiedzie daleko i wysoko bo do personalizmu38. Bo jak pisał Frycz Mo-
drzewski	Cóż mogłoby nas bardziej pobudzić do szczerego i słusznego działania, co 
silniej zachęcać do mówienia prawdy niż rzetelne sumienie, które przecież sprawuje 
rządy w skrytkach serca i kryjówkach duszy39. Potwierdza się więc po raz kolejny 
łączność Konecznego	z	tym nurtem	w	polskiej myśli	i	kulturze politycznej, który 
był reprezentowany przez takich myślicieli jak Włodkowic, Modrzewski, Przyłuski 
oraz współtwórcy reform ustrojowych Sejmu Czteroletniego. 

Zagadnieniu prawdy Koneczny poświęca wiele miejsca, traktując jako zasa-
dę społeczną. Wiele lat po nim będą	o	prawdzie tak rozumianej mówić Jan XXIII	
i	Jan Paweł II. Prawda jest dla Papieży czynnikiem konstytuującym życie społeczne	
i	pomagającym	w	osiąganiu celów społecznych. Prawda jako zasada społeczna jest 
rozumiana	w	dwojakim znaczeniu: a) Mamy na myśli prawdę jako zespół zdro-
wych, autentycznych treści, jako system prawdziwych twierdzeń odnoszących się 
do człowieka, świata i Boga, a przyjmowanych przez członków danej społeczności; 
b) Myślimy o tym, że całe społeczeństwo winno żyć w prawdzie zarówno w sensie 
prawa do prawdziwej informacji, jak również w tym znaczeniu, że w prawdzie i wza-
jemnym zaufaniu powinny układać się wzajemne stosunki międzyludzkie40.

35  Ibidem, s. 76.
36  Ibid., s. 76.
37	  Ibid., s. 77.
38	 	Ibid.
39  A. F. Modrzewski, Rozważania o Bogu i człowieku, Warszawa 1990, s. 40.
40  J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 194 - 195.
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W	 życiu publicznym często, zdaniem Konecznego, prawda wyrażana jest	
w	sposób połowiczny. Można zatem mówić	o	manipulacji społecznej, która za 
pomocą „częściowych” pozwala władzy uzyskiwać pożądane efekty propagan-
dowe. Kłamstwo, powtórzmy za Konecznym raz jeszcze, degeneruje kulturę po-
lityczną narodu –	w	jej znaczeniu normatywnym. Pisał: Ludzie zwodzeni, okła-
mywani, karmieni kłamstwem, widząc jak kłamstwo tuczy – zwątpią we wszelką 
prawdę i uznają ją za przesąd stanowiący  przeszkodę w życiu. Na kłamstwie 
robi się interesy, jeździ się na kłamstwie i kłamstwu stawia się pomniki – aż 
wreszcie bije zgnilizna od takiej społeczności41.

Prawda, tak jak ją rozumiał Koneczny, jako poznanie przyrodzone (nauka)	
i	nadprzyrodzone (wiara) zależne jest od intelektu, który ukazuje „woli prawdę 
jako dobro”. Człowiek jako duchowo-cielesny byt jednostkowy dzięki duchowo-
ści intelektualnie poznaje i w sposób wolny decyduje42. Związek między praw-
dą	a	dobrem zawarty jest więc	w	naturze	naszego	bytu.	Bardzo	istotna	jest	dla	
Konecznego rola nauki, bowiem przyczynia się ona do wzmożenia prawdy, a to 
doświadczenie nasuwa nam wniosek niezmiernie znamienny: zachodzi stosunek 
prosty pomiędzy stopniem prawdomówności, a stanem nauki w danym społeczeń-
stwie, w państwie czy w narodzie43. Nauka zbliża nas do prawdy, prawda ukazana 
naszej woli pozwala jej dokonywać właściwych wyborów. Właściwość tych wy-
borów zależy od czułości ludzkich sumień, od wychowania etycznego, od naszej 
wrażliwości moralnej. Można oczywiście prawdę odrzucać, tym samym nie zmie-
rzać ku dobru, ale wybierać zło. Jest to jednak postawa degenerująca człowieka, 
prowadząca do jego upadku Sprzeciwia się ona kulturze czynu, która opierając się	
o	kontemplacje poznanej prawdy generuje nasze działanie.

Przykazania dziewiąte	 i	 dziesiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego twego: ani 
osła, ani wołu, ani żadnej rzeczy, która jego jest” odnoszą się do naszych złych 
zamiarów, do pragnień,	w	które wszczepiona jest niemoralność. Nie należy pożą-
dać niczego	w	życiu zbiorowym, a	dobrej sprawie służyć bezinteresownie! Chuć 
władzy niechaj nikogo nie mami44. Innym problemem natury społecznej jest za-
wiść. Jej powszechność zależna jest, zdaniem Konecznego,	od	ogólnego	dobro-
bytu społeczeństwa. Nędza jest zewnętrznym bodźcem wywołującym	w	nas	za-
wiść. Koneczny wprawdzie zdaje sobie sprawę, iż niemoralność,	a	więc	i	zawiść, 
występują	w	dostatku, bo są wynikiem braku ideałów wyższych, ale podkreśla 
wciąż, iż do wytwarzania ideałów	 i	 ich rozumienia, służenia im, musi być za-
gwarantowany człowiekowi właściwy byt materialny. To znaczy taki byt, którego 
poziom możemy określić współczesną definicją minimum socjalnego. Jak pisze 
Koneczny:	wtenczas dopiero, gdy człowiek prawy, rządny i zapobiegliwy nie bę-

41  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 78.
42  M. Gogacz, Kontemplacja czy działanie, [w:] B. Bejze, Chrześcjańska duchowość, Warsza-
wa 1981, s. 176 - 177.
43  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 78.
44  Ibidem, s. 79.
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dzie doznawać przeszkód od państwowości, gdy złe ustawodawstwo nie zmarnuje 
nam życia i nie wykolei go skutkiem tego duchowo – wtenczas dopiero da się sku-
tecznie wyrwać ze społeczeństwa chwasty zawiści i zazdrości. To poprawa moral-
ności prywatnej musi się zacząć od poprawy moralności publicznej45. Nie osądzał 
więc Koneczny społeczeństwa za niedostatek zachowań etycznych. Uważał, iż to 
właśnie władza jest odpowiedzialna za postawy społeczne obywateli, „człowiek	
z	tłumu” jak pisał, dostrzegając niepraworządność państwowości, przejmuje jej 
nieetyczność	i	przenosi ją na grunt swojego najbliższego środowiska. 

Zdaniem E.W. Bockenforde „urzeczywistnienie państwa etycznego może na-
stąpić tylko	w	ramach demokratycznego procesu politycznego. W	przeciwnym 
razie państwo, rozumiane jako państwo etyczne, musiałoby się stać abstrakcyjną	
i	złudną antytezą państwa demokratycznego. W	państwie demokratycznym repre-
zentantem woli wspólnej	i	świadomości powszechnej jest przede wszystkim zbio-
rowość aktywnych jego obywateli”46. Państwo etyczne Konecznego musi opierać 
się	o	społeczeństwo. Nie odrzuca on również demokracji. Wydaje się jednak, że 
demokracja jako metoda podlega również etyce. Koneczny liczy na społeczeń-
stwo. Odwołuje się do rzeczywistości, która ukazuje mu społeczeństwo	w	więk-
szości katolickie. Takie społeczeństwo nie powinno akceptować władzy, która,	
będąc ową „reprezentantką woli wspólnej	i	świadomości powszechnej”,	nie	kie-
ruje się prerogatywami tej etyki. Musi być zachowana tożsamość cywilizacyjna. 
Ona wymaga etyki cywilizacji łacińskiej. Koneczny jest realistą	i	to właśnie dlate-
go, a	nie wbrew realizmowi, postuluje potrzebę przestrzegania dekalogu	w	życiu 
publicznym. Nie wierzy	w	neutralność światopoglądową państwa. „Neutralność” 
oznacza dla niego rządy „etyki jednostkowej” tj., że każda jednostka może ukła-
dać sobie swoją własną etykę i postępować stosownie do swojego etycznego wi-
dzimisię47. Może więc kierować się nią każdy przywódca państwa. Prawo nie wy-
starczy do tego by panowała praworządność, gdyż prawo nie podporządkowane 
wspólnej etyce jest zawsze blumizmem, czyli nikczemnym podszywaniem się pod 
prawo. Wszelkie działanie człowieka – uczciwego i rozumnego – winno mieć na 
celu, żeby powiększyć sumę dobra, a pomniejszyć ilość zła. Celem prawa jest rów-
nież służba dobru, a zatem najbliższym jego celem zwalczanie blumizmu48. Nie da 
się więc, zdaniem Konecznego, walczyć	o	praworządność bez wyznawania etyki 
katolickiej. Państwo ma być narzędziem społeczeństwa, co oznacza, że ma stwa-
rzać warunki do duchowego	 i	 materialnego rozwoju osoby ludzkiej, złączonej	
z	innymi osobami we wspólnocie moralnej	i	materialnej. W	pośredni więc sposób 
państwo ma pełnić funkcję wychowawczą, dając obywatelom poprzez instytucje 
państwowe przykład etycznego postępowania.

45	 	Ibid.
46  E. W. Bockenforde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego 
stosunku, Teologia Polityczna 2005-2006, nr 3, s. 194 - 195.
47  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 29.
48  Ibidem, s. 239.
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Skoczyński zauważył, iż radykalizm etyczny	 w	 poglądach Konecznego 
zrodził się pod wpływem wydarzeń II wojny światowej. Koneczny nie wie-
rzył	 w	 możliwość zagwarantowania przyszłym pokoleniom Europejczyków 
prawidłowego rozwoju bez przyjęcia „totalności etycznej” we wszystkich wy-
miarach życia ludzkiego. Etyka odwołująca się do sumienia ludzkiego, nie zaś 
do „bezdusznych paragrafów”, miała być gwarantem moralnego odrodzenia się 
człowieka	w	cywilizacji łacińskiej. Koneczny liczył na to, iż wola, która jak 
pisał Francois Fontaine jest najbardziej konserwatywną częścią naszej istoty49, 
kierując się	w	stronę Dobra, uchroni człowieka przed zdegenerowaniem. Ponie-
waż	w	cywilizacji łacińskiej etyka jest etyką religijną, właściwym będzie przy-
pomnienie słów Modrzewskiego, które oddają niepokój jaki żywił Koneczny 
do etyk jednostkowych – „etycznych autonomii”: O ile jest rzeczą szkodliwą 
oglądać się bardziej na własną opinię aniżeli naprawdę [brak metanoi – przy-
pis P.G.], to w sprawach religii staje się to czymś szczególnie niebezpiecznym. 
Za owym bowiem zbytnim pożądaniem sławy idzie w trop okrutna zaciętość 
niegodna człowieka zacnego i rozumnego, aby zarówno bronić tego, co się raz 
podjęło, jak i nie ustąpić nigdy nawet i tym, którzy słusznie nauczają. Niechże 
zacni ludzie mają przed oczami to, że Bóg patrzy na ludzkie uczynki. On postawił 
ich na strażnicy, z której mają bronić prawdy50. Koneczny tak właśnie rozumiał 
swoje życie, chciał bronić Prawdy	i	takiej postawy wymagał od innych – osobną 
rzeczą jest, czy głoszoną przez niego Prawdę podzielamy	w	pełni. Ponieważ 
myśl nie jest oddzielona od swojego twórcy, na pewno model społeczeństwa 
obywatelskiego „obciążony” jest subiektywnością takiego rozumowania.

Jak sądzi Bockenforde; wolność religijna [za którą Koneczny się opowiadał] 
nie godzi w prawdę, lecz służy jej jako prawo zewnętrzne, umożliwiające jej wolne 
poszukiwanie i uchwycenie. Wolność religijna uniemożliwia jedynie wymuszanie 
tych powinności przez inne osoby i władzę państwową, zgodnie z ich sądami na 
temat prawdy51. Takie jest miejsce religii	w	społeczeństwie obywatelskim. Model 
Konecznego częściowo odrzuca taką interpretację. Możemy bowiem wyobrazić 
sobie taką sytuację kiedy przekonania religijne mniejszości stają	w	sprzeczności	
z	etyką większości. Na przykład może to dotyczyć rozwodów, stosunku do eutana-
zji, aborcji itp. Państwo musi stanąć po stronie etyki większości, po stronie cywili-
zacji łacińskiej	– podkreśla Koneczny. Religia	w	koneczniańskim społeczeństwie 
obywatelskim jest pojmowana jak w starożytności – jako religia polis, tzn. religia 
pewnej konkretnej polis, bądź konkretnego narodu zorganizowanego politycznie. 
Religia jest wówczas rzeczywiście częścią religijno – politycznej całości narodowej, 
ta zaś jest niemożliwa do oddzielenia od religii. Ma rację Bockenforde pisząc, że 

49  J. Chodorowski, Osoba ludzka w	doktrynie	i	praktyce europejskich wspólnot gospodarczych, 
Instytut Zachodni, Poznań 1990, s. 20.
50  A. F. Modrzewski, Rozważania o Bogu i człowieku, Warszawa 1990, s. 38.
51  E. W. Bockenforde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego 
stosunku, Teologia Polityczna 2005-2006, nr 3, s. 76.
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jeżeli porządek państwowy byłby instytucjonalnie uformowany wedle modelu re-
ligijno-polityczno-kulturowej tożsamości, to natychmiast pojawią się – nawet jeśli 
dla innych religii istnieje wolność religijna, problem równości obywateli, bez wzglę-
du na religię – w ich prawach obywatelskich i politycznych, włączając w to także 
dostęp do publicznych i politycznych urzędów52. To właśnie dostępowi innowierców 
do stanowisk politycznych sprzeciwiał się Koneczny. Nie wierzył	w	 to, iż mogą 
dobrze służyć zasadom cywilizacji łacińskiej, nie wyznając jej etyki, nie rozumiejąc 
jej abstraktów. Rodzi się jednak wątpliwość, czy sami katolicy rozumieją swoją 
cywilizację. Temu miała służyć oświata. 

Koneczny zdawał sobie sprawę	 z	 idealizującego charakteru swojej kon-
cepcji, ale właśnie dlatego, że	w	godności	i	podmiotowości człowieka widział 
obraz stworzyciela, stawiał człowiekowi wysokie wymagania. Chciał wskazać 
mu cele, do których winien dążyć, choć są one dla niego nie	w	pełni dostępne, 
pisał: Mistrz...katolickiej syntezy, św. Tomasz z Akwinu, poucza, jako „wszystkie 
stworzenia, pragnąc się doskonalić, zmierzają do podobieństwa z doskonałoś-
cią i dobrocią Bożą”. Czemuż tedy ma się od tego wykluczać „stworzenie poli-
tykujące”. Wyznajmy światło, że chcemy iść tą właśnie drogą!53.

Tocqueville pisząc	o	„postępach katolicyzmu	w	Stanach Zjednoczonych”, 
w	 czym innym upatrywał szansę dla rozwoju katolicyzmu. Jak pisał:	 Nasi 
współcześni z natury są niezbyt skłonni wierzyć. Jednak, jeśli już wyznają ja-
kąś religię zaraz odzywa się w nich ukryty instynkt bezwiednie popychający ich 
ku katolicyzmowi. Dziwią ich liczne zasady doktrynalne i zwyczaje Kościoła 
rzymskiego, ale w głębi duszy czują podziw dla jego ustroju i pociąga ich jego 
głęboka jedność54. Jednocześnie jak sam przyznawał, wpływ etyki katolickiej 
na życie prywatne	i	publiczne maleje, postęp katolicyzmu następuje	w	kategorii	
ilościowej nie zaś jakościowej. 

W	powyższym rozumieniu wychowanie do miłości jest wychowaniem do 
„dekalogu” jako podstawowej struktury etycznej55. Współczesna dyskusja nad 
„wychowaniem do miłości” musi uwzględniać realia społeczeństwa postmoder-
nistycznego. Pedagogika musi znaleźć drogę do „zniewalanej” konsumpcjoni-
zmem młodzieży, dla której miłość nie oznacza odpowiedzialności,	a	 jedynie	
kolejną formę afirmowania siebie bądź swojego partnera. Miłość tak zniewala, 
zamykając nas na problemy	i	potrzeby bliźniego.

Puentę niniejszych rozważań niech stanowi nauczanie pewnego rabina: „Jak 
możecie poznać, że skończyła się noc i powraca dzień?” Jeden uczeń zapropono-
wał: „Kiedy można wyraźnie stwierdzić, że zwierzę w oddali to lew, a nie lampart.” 
52  Ibidem, s. 79.
53  F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 60.
54  A. Tocqueville, O	demokracji w	Ameryce, t. II, Kraków 1996, s. 33.
55  Powyższy fragment analizy dziesięciu przykazań w	 koncepcji Konecznego jest zmodyfi-
kowaną wersją  III rozdziału pracy pt. Społeczeństwo obywatelskie w	historiozofii Feliksa Ko-
necznego. Szerzej: Grabowiec, Społeczeństwo obywatelskie w historiozofii Feliksa Konecznego, 
Wrocław 2000.
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„Nie” – odrzekł rabin. Drugi powiedział: „Kiedy można stwierdzić, że drzewo rodzi 
figi, a nie gruszki.” „Nie” – odparł rabin – „wtedy, gdy można spojrzeć na twarz 
innej osoby i stwierdzić, że ta kobieta czy mężczyzna to wasza siostra albo brat. Do-
póki nie potraficie tego uczynić, panuje nadal noc, niezależnie od pory dnia”56.

EdIfICaTIon foR lovE In ThE PolITICal ThEology PERSPECTIvE 
– SuMMaRy 

The article’s goal is to present, from the Christian political theology, the role and importance of 
the edification for love in the context of the social – political system’s shaping and functioning. The 
basis of the considerations is Feliks Koneczny’s conception of the Decalogue as the ethical state’s 
fundament. This conception, although it can be perceived as	a	very radical one from	a	modern man’s 
point of view, contains	a	universal  idea of “loving your neighbour as yourself”, which is treated as 
the solid ground for social – political relations. 

The pedagogic dimension is an obvious area for the political theology’s declarations. One can-
not even imagine the formation of	a	just and fair social-political order with no regard to the complex 
and	responsible	process	of	education.	The	basis	of	this	education	is	the	edification	for	love.

In the thought of Feliks Koneczny, the edification for love is also the edification for the Deca-
logue as the fundamental ethical structure. The contemporary discussion concerning the edification 
for love must take into account the characteristics of	a	postmodernist society. Pedagogy should find 
the methods to free the youth from consumptionism and learn the young people to connect love  with 
responsibility instead of treating it only as the form of self-affirmation. If love is understood and felt 
in the latter way it leads to an emotional slavery and being shrank into ourselves;	a	society	shaped	
like this becomes	a	society of hirelings who do not feel the community’s bonds and care solely for 
their	own	interest.
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ERoS I ThanaToS  
jako fundaMEnTy SySTEMu PolITyCznEgo

Jak to się stało, ze nauki społeczne zaczęły uważać ludzkie zalety-od-
wagę, altruizm, uczciwość, wiarę, obowiązkowość, odpowiedzialność, do-
bre usposobienie, wytrwałość-za zachowania uboczne, za złudzenia i za 
obrony, podczas gdy ludzkie słabości-chciwość, lęk, żądza, egoizm, strach, 
gniew, depresja-są uważane za autentyczne? Dlaczego mocne i słabe stro-
ny człowieka nie są symetryczne pod względem swej autentyczności?	

Martin Seligman1

Każda konstruktywna zmiana społeczna na poziomie politycznym	i	gospodar-
czym oznacza przetwarzanie kluczowych struktur społecznych przede wszystkim 
po to, aby pozwalały one zaspokajać ludziom takie potrzeby, jakie	w	największym 
stopniu pozwolą im na doznawanie pozytywnych doświadczeń	i	czerpanie	satys-
fakcji	z	życia. Oznacza to, iż zajmowanie się szczęściem jako kategorią polityczną 
- wbrew pozorom - może być wolne od wszelkich dogmatów oraz ideologii.	I	mylą 
się ci, którzy	z	góry zakładają, że rozważania nad ludzkim szczęściem	w	kontek-
ście politycznym musi być czymś dalekim od rzeczowego	i	naukowego	dyskursu.	
Wystarczy przypomnieć, iż	w	Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych	
z	4 lipca 1776 r. stwierdzono m.in.: Uważamy za oczywiste następujące prawdy: że 
wszyscy ludzie stworzeni	zostali równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi niena-
ruszalnymi prawami, że do praw tych należy życie, wolność i swoboda ubiegania się 
o szczęście (...) gdy jakaś forma rządu uniemożliwia osiągnięcie tych celów, naród 
ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, opierając go na takich za-
sadach i organizując jego władzę w taki sposób, jaki naród ten uzna za najbardziej 
odpowiedni dla osiągnięcia bezpieczeństwa i szczęścia2. Zaiste rację mieli Ame-
rykanie, kiedy pisali powyższe słowa. Preferowany zestaw wartości politycznych	
w	danych społeczeństwach może bowiem ulegać zmianom wraz	z	upływem czasu	
i	ewolucją kultury. Niezmiennym	i	podstawowym dążeniem człowieka jest jednak,	
w	każdej kulturze,	w	każdej epoce	i	w	każdym społeczeństwie, szczęśliwe życie.	
I	wszystkie inne dążenia są wobec dążenia ku szczęściu więcej niż wtórne.

1  M.E.P. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 19.
2	 	Deklaracja Niepodległości, [w:] http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/prawo/Deklaracja_
Niepodległości.rtf, (2006-10-11).
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Takie podejście pozwala wyszczególnić następujące tezy, które będą okre-
ślały miejsce zarówno Erosa, jak	i	Thanatosa	w	systemie politycznym:
1. Po pierwsze, Eros, jako fundament systemu politycznego oznacza, że rządzący 

starają się zapewnić obywatelom takie warunki, by maksymalna ich część czuła 
się szczęśliwa3. Poczucie szczęścia stanowi bowiem warunek sine qua non	wszel-
kiego pozytywnego rozwoju społecznego,	a	szczęście, opiera się na szlachetnych 
cnotach człowieka: miłości, przyjaźni	i	szacunku do innych ludzi. Nawiązując do 
twórczości Abrahama Maslowa można uznać, iż system polityczny oparty na Ero-
sie przede wszystkim pozytywnie pobudza, popiera, nagradza [człowieka] i po-
woduje maksymalnie wiele dobrych relacji między ludźmi i minimum złych4.

2. Po drugie, Thanatos oznacza	w	tym kontekście taką transgresję destruktywną, 
regres lub zastój społeczny	w	sferze polityki, które prowadzą do cierpienia ogółu 
obywateli danego państwa. System polityczny, będący ucieleśnieniem Thana-
tosa, opiera się na tym, co	w	ludziach destrukcyjne: nienawiści, narcystycznym 
egoizmie	i	pogardzie	wobec	innych.

3. Po trzecie, forma instytucjonalnych	i	proceduralnych ram systemu politycznego 
jest wtórna wobec funkcji pozytywnej, jaką system ten powinien spełniać.

4. Po czwarte, ilekroć mowa tu	o	społeczeństwie amerykańskim	 i	jego systemie 
politycznym, tylekroć wszelkie cechy tego społeczeństwa	 i	 systemu można 
uznać za adekwatne	w	teraźniejszości lub niedalekiej przyszłości dla większości 
zachodnich społeczeństw,	w	tym również polskiego, zorganizowanych	w	poli-
tyczne ramy demokracji	z	wolnorynkowymi zasadami ekonomicznymi.

Szczęście – rozważanie definicyjne

Ludzkie szczęście było przez dziesiątki lat zagadnieniem marginalnym prawie 
na gruncie wszystkich nauk,	w	tym	i	w	badaniach	psychologicznych.	Do	niedawna	
psychologia ogólna,	a contrario, skupiała się raczej na tym, co negatywne: na ne-
gatywnych emocjach, zaburzeniach nastroju	i	osobowości, zaburzeniach psychicz-
3  System polityczny, za Davidem Eastonem, to „procesy arbitralnej alokacji powszechnie po-
żądanych dóbr i wartości w danym społeczeństwie”. Procesy te można podzielić na 4 grupy:

1. procesy artykulacji przez społeczeństwo rozmaitych żądań i	oczekiwań wobec decydentów 
politycznych (input);

2. procesy przetwarzania tych żądań i	oczekiwań przez ośrodki władcze w	decyzje polityczne;
3. procesy	wydawania	 i	wdrażania przez rządzących określonych decyzji politycznych, które 

w	mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do treści wyartykułowanych żądań i	oczeki-
wań ogółu obywateli (output);

4. procesy sprzężenia zwrotnego, czyli wpływ określonych decyzji politycznych na treść i	inten-
sywność kolejnych żądań i	oczekiwań, formułowanych przez społeczeństwo pod adresem rzą-
dzących (feedback). D. Easton, A Framework  for Political Alysis, Prentice Hall-Engelwood 
Cliffs, New York, s. 57 i	nast.	

Warto podkreślić, że dobra i	wartości, które są przedmiotem arbitralnej alokacji w	danym społeczeństwie, 
nie muszą - jak chciał Easton - mieć obiektywnie deficytowy charakter. Dzieje się tak, gdyż niekoniecz-
nie, a	w	kontekście niniejszych rozważań w	stopniu bardzo niewielkim, chodzi o	dobra materialne.
4  A. Maslow, Motywacja	i	osobowość, Warszawa 2006, s. 176.
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nych	i	psychopatologii5.	Dopiero	w	latach 80. XX wieku pojawiły się pionierskie 
prace Michaela Agryle’a	 i	Mihaly Csikszentmihalyi’ego6, czyniące szczęście ka-
tegorią centralną	w	badaniach psychologicznych. Zdaniem Janusza Czapińskiego 
całkowicie nowy, zajmujący się problematyką ludzkiego szczęścia, nurt psycho-
logiczny, zwany psychologią pozytywną, zrodził się jednak dekadę później, dzięki 
aktywnej działalności cytowanego już Martina Seligmana7. Przy tym, jak podkreśla 
Czapiński, przedstawiciele psychologii pozytywnej, inaczej niż twórcy psychologii 
humanistycznej (Rogers	i	Maslow),	w	znacznym stopniu odeszli od fenomenologii	
i	 rozważań bliskich filozofii, na rzecz metodologii opartej na pomiarach ilościo-
wych	i	jakościowych, właściwych kognitywistom. W	opinii Czapińskiego dopiero 
użycie metodologii wykorzystywanej	w	psychologii poznawczej, pozwoliło na bar-
dziej naukową analizę problematyki szczęścia. Psychologię pozytywną, można wg 
niego podzielić na dwa nurty: eudajmonistyczny oraz hedonistyczny8.

Eudajmoniści uznają, że autentyczne szczęście nie opiera się tylko na dozna-
waniu zmysłowych przyjemności, lecz na sześciu kardynalnych cnotach: mądro-
ści, odwadze, miłości, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości	i	duchowości. Cno-
ty te prowadzą do pozytywnych doświadczeń, samorealizacji	i	poczucia	sensu	
życia. Ten nurt wywodzi się od Arystotelesa	i	stoików. Hedoniści sprowadzają 
szczęście do stanu radości	i	subiektywnego odczucia przyjemności związanych	
z	dowolnymi celami. Tym samym nawiązują oni do koncepcji etyki Arystypa	
z	Cyreny9. Nieuchronnie nasuwa się zatem konkluzja, że choć psychologia po-
zytywna jest uważana za całkowicie nowy prąd badawczy, to	w	istocie	porusza	
ona tę problematykę związaną	z	ludzką egzystencją, która stanowiła przedmiot 
dociekań już pośród starożytnych. Tak więc, poza metodologią, nihil novi!

Pojęcie szczęścia jest różnie definiowane przez twórców psychologii pozy-
tywnej. Czołowy przedstawiciel hedonizmu Michael Agryle uważa, że na podsta-
wie empirycznie zgromadzonych danych, za szczęście można uznać to, co ludzie 
opisują jako dobre samopoczucie i nastrój (...) jako zadowolenie, satysfakcję, spo-
kój umysłu, poczucie spełnienia lub jako radość, przyjemność i dobrą zabawę10.	
Inni reprezentanci hedonizmu: Ed Diener, Richard E. Lucas	 i	 Shigehiro Oishi 
przez pojęcie szczęścia rozumieją dobrostan psychiczny [który] definiuje się jako 
poznawczą i emocjonalną ocenę własnego życia. Ocena ta obejmuje zarówno 
emocjonalne reakcje na zdarzenia, jak i poznawcze sądy dotyczące zadowolenia 

5  J. Czapiński, Wstęp, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, 
zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 8. 
6  Praca Agryle została wydana w	1987 r. Polski przekład: M. Agryle, Psychologia	szczęścia, 
Wrocław 2004.
7  J. Czapiński, Wstęp, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, 
zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 7. 
8  Ibidem, s. 8 - 9.
9  J. Czapiński, Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu	i	eudajmonizmu, [w:] J. Czapiński (red.), Psy-
chologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 13 - 17.
10  M. Agryle, Psychologia	szczęścia, Wrocław 2004, s. 11. 
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i spełnienia. Tak więc dobrostan psychiczny jest pojęciem szerokim, obejmującym 
doświadczenie przyjemnych emocji, niski poziom negatywnych nastrojów i wyso-
ki poziom zadowolenia z życia. Pozytywne doświadczenia, wbudowane w wysoki 
poziom dobrostanu psychicznego (...) nadają życiu wartość11.

Główny przedstawiciel eudajmonizmu Mihaly Csikszentmihalyi twierdzi, iż 
szczęście nie jest wynikiem uśmiechu losu ani dziełem przypadku. Nie można go kupić 
za pieniądze ani uzyskać dzięki władzy. Nie zależy od wydarzeń zewnętrznych, ale 
raczej od naszej ich interpretacji. Szczęście jest stanem, do którego należy się przy-
gotować, a gdy się go osiągnie trzeba go starannie kultywować (...) Ludzie, którzy 
posiądą umiejętność kontrolowania wewnętrznych doświadczeń, będą w stanie sami 
decydować o jakości swojego życia - a to jest stanem najbliższym szczęściu, jaki może-
my osiągnąć12. Jego koncepcja szczęścia opiera się na teorii „przepływu”, czyli „opty-
malnego doświadczenia”, które sprawia, iż czujemy, że kontrolujemy nasze działania, 
że jesteśmy panami naszego losu (...) odczuwamy uniesienie, głębokie zadowolenie, 
które przechowujemy w sobie przez cały czas i które w naszej pamięci	staje się miarą 
tego, jakie powinno być nasze życie13. Optymalne doświadczenie to stan, jaki odczuwa 
np. alpinista po wspięciu się na szczyt, muzyk podczas koncertu, czy żeglarz utrzy-
mujący kurs na wzburzonym morzu. W	tym sensie do szczęścia można świadomie 
dążyć, można się go nauczyć, kontrolując swą uwagę na określonych czynnościach. 
Doświadczenie przepływu można wywołać wtedy, kiedy energia psychiczna - lub 
uwaga - jest zainwestowana w realne cele, i kiedy umiejętności są odpowiednio do-
pasowane do możliwości działania. Realizowanie wyznaczonego celu wprowadza 
porządek w świadomości, ponieważ osoba musi skoncentrować się na swoim bieżą-
cym zadaniu i na jakiś czas zapomnieć o wszystkim innym14. Wyznaczone cele mogą 
dotyczyć dowolnej dziedziny życia: działalności zawodowej, sportowej, artystycznej, 
politycznej etc. Innymi słowy, szczęście to swego rodzaju sztuka życia	i	jest	ono	nie-
zależne od przeciwieństw losu15. Co istotne, Csikszentmihaly podkreśla praktyczny,	
a	nie tylko teoretyczny wymiar tak rozumianego szczęścia	i	w	swojej książce udziela 
ścisłych wskazówek odnośnie tego, jak można nauczyć się bycia szczęśliwym. Zda-
niem Martina Seligmana istota koncepcji autentycznego szczęście wyrasta z trzech 
różnych dróg ku szczęściu. Pierwsza z nich to przyjemne życie, które składa się z tak 
wielu przyjemności, jak to tylko możliwe oraz z umiejętności wzmacnia tych przyjem-
ności (...) Druga to dobre życie, w skład którego wchodzi wiedza odnośnie kluczo-
wych cnót jednostki i wykorzystywanie ich w pracy, miłości, przyjaźni, wypoczynku 
oraz kultywowanie ich po to, by osiągać więcej doświadczeń przepływu. Trzecia to 
11  E. Diener, R. E. Luckas, S. Oishi, Dobrostan	psychiczny.	Nauka	o	szczęściu	i	zadowoleniu	
z życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach 
człowieka, Warszawa 2005, s. 35.
12  M. Csikszentmihalyi, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka mode-
ratora, Taszów 2005, s. 15 i	nast.
13  Ibidem, s. 16.
14  Ibid., s. 21 - 22.
15  Ibid., s. 23 i	nast.
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doniosłe życie, oznaczające używania tych cnót dla służby sprawom, które jak wierzy 
jednostka są ważniejsze niż ona sama16.

Szczęście a dobrobyt materialny

Istotnym jest to, że przedstawiciele obu nurtów psychologii pozytywnej wska-
zują, iż poczucie szczęścia jest	w	niewielkim, lub niemal	w	żadnym stopniu skore-
lowane	z	dobrobytem materialnym. Czołowy przedstawiciel hedonizmu Michael 
Agryle twierdzi nawet, że: rządy często postępują tak, jak gdyby głównym celem 
ich polityki było zwiększanie dochodów i podnoszenie [materialnego] poziomu 
życia, chociaż przekonaliśmy się, że dochód jest dość słabym predyktorem szczęś-
cia, nie ma prawie żadnego wpływu na poczucie szczęścia w bogatszej połowie 
populacji, a jego zmiany w historii nie wpływały w ogóle na poczucie szczęścia17.	
Rzeczywiście, wieloletnie badania jakie prowadził ten autor wykazują, że głów-
nymi czynnikami poczucia szczęścia są związki międzyludzkie: małżeństwo, ro-
dzina	 i	przyjaciele. Istotne jest także zdrowie, wykształcenie oraz praca	 i	 czas	
wolny18, ale nie poziom zamożności. Przy tym zadowolenie	z	pracy	nie	wynika	
z	dochodów, jakie ona przynosi, ale	z	uznania jej za interesującą przez badanych, 
co przekładało się na stopień ich zaangażowania	w	wykonywanie obowiązków 
zawodowych. Najważniejszym jednak wydaje się to, czy miejsce pracy sprzyja 
wchodzeniu	w	układy koleżeńskie	z	 innymi ludźmi. Jak twierdzi Agryle, prze-
de wszystkim relacje międzyludzkie,	 a	więc społeczny wymiar pracy, czyni ją 
jednym	z	głównych źródeł szczęścia19. W	tym kontekście bezrobocie, jako jedna	
z	przyczyn	braku	satysfakcji	z	życia, nie tyle wiąże się ze spadkiem dobrobytu 
materialnego, ile	z	utratą  niektórych więzi społecznych,	a	w	rezultacie	z	pogor-
szeniem się samooceny pośród badanych	i	popadaniem przez nich	w	coraz więk-
szą apatię. Ciekawym jest, że	w	niektórych	przypadkach	znaczna	poprawa	wa-
runków materialnych przyczyniała się do pogorszenia kondycji emocjonalnej re-
spondentów. Potwierdzają to badania osób, które szybko poprawiły swą sytuację 
ekonomiczną wygrywając znaczną sumę pieniędzy na loterii. Osoby takie często 
odczuwały znaczny stopień dyskomfortu, związanego	z	zawiścią sąsiadów, rosz-
czeniową postawą krewnych oraz osamotnienia wynikłego	z	porzuceniem pracy	
i	przeprowadzki	do	nowej	dzielnicy20. Co więcej, Agryle pisze wprost, że nie ma 
wielkiego związku pomiędzy szczęściem i zamożnością, gdy porównujemy różne 
kraje. Zadowolenie z dochodów zależy bardziej od porównań z innymi (...) Tak 
naprawdę aspekty życia, które w sposób istotny decydują o różnicy w poczuciu 
16	  M. Seligman, Pleasure, Meaning	and	Eudaimonia, [w:] http://www.authentichapinness.sas.
upenn.edu/newsletter.aspx?id=54 (2006-10-11).
17  M. Agryle, Przyczyny	i	korelaty	szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 201 - 202. 
18	  M. Agryle, Psychologia	szczęścia, Wrocław 2004, s. 9, 22 - 55, 136 - 148.
19  Ibidem, s. 43. 
20  Ibid., s. 96 - 97.
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szczęścia to te, które zabezpieczają trzy źródła szczęścia- kontakty towarzyskie, 
praca i czas wolny. Zapewnienie pożądanego stanu w tych trzech dziedzinach nie 
zależy zbytnio od pieniędzy ani od materialnych warunków życia21.

W	tym kontekście interesującym może być paradoks, jaki zauważył David My-
ers. Autor ten twierdzi, że	w	USA: postęp ekonomiczny nie uczynił jego beneficjen-
tów ani odrobinę szczęśliwszymi. Wręcz przeciwnie, zdemaskował prawdziwe oblicze 
„amerykańskiego marzenia”. Wraz ze wzrostem zamożności (...) szerzy się epidemia 
depresji w młodych pokoleniach, rośnie liczba rozwodów, topnieje kapitał społeczny 
wzajemnego zaufania, nasilają się postawy materialistyczne i konsumpcyjne, wzrasta 
zagrożenie seksualnym molestowaniem dzieci, psują się obyczaje, rośnie liczba prze-
stępstw przeciwko zdrowiu i życiu, spadają wskaźniki osiągnięć szkolnych22.	Dobitniej	
zjawisko to przedstawia Martin Seligman, pisząc: poziom życia jest niezwykle wysoki, 
wojna nuklearna jest mniejszym niż kiedyś zagrożeniem (...) Na świecie umiera z gło-
du mniejszy odsetek dzieci niż kiedykolwiek w historii. A jednak wbrew temu z naszych 
badań wynika, że mamy do czynienia z bezprecedensową epidemią depresji, pesymi-
zmu i niskiego poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi (...) Ostrożnie licząc, 
w ciągu XX wieku nastąpił dziesięciokrotny wzrost ryzyka zapadnięcia osób z kolej-
nych pokoleń na depresję23.	I	Meyers	i	Seligmann, podobnie do Agryle’a, uznają, iż 
głównym źródłem niniejszego paradoksu jest osłabienie więzi społecznych, włącznie	
z	kryzysem małżeństwa oraz kryzysem rodziny	w	ogóle24.

Badania Janusza Czapińskiego wykazują, że także	 u	 Polaków	 poczucie	
szczęścia wiąże się głównie	 z	 udanym małżeństwem, relacjami rodzinnymi	
i	 związkami	 z	 innymi ludźmi. Choć jego zdaniem poziom dobrobytu mate-
rialnego	 jest	w	Polsce mocniej skorelowany	 z	dobrostanem psychicznym niż	
w	USA	i	państwach zachodnioeuropejskich, to jednak bardziej pieniądze zależą 
od dobrostanu psychicznego niż dobrostan psychiczny od pieniędzy25.

System polityczny a szczęście człowieka, czyli w nowy sposób  
o starych prawdach

Na to, że kultura północnoamerykańska,	a	więc	i	system polityczny oraz eko-
nomiczny, mogą generować zaburzenia osobowości pośród ludzi, zwróciła uwagę 

21  D. G. Myers, Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 194 - 195.
22	  J. Czapiński, Wstęp, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, 
zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 7.
23  M. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Na-
uka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005 s. 22 - 23. 
24  D. G. Myers, Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 204 - 233.
25  J. Czapiński, Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności ży-
ciowej, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach 
człowieka, Warszawa 2005, s. 237 - 241, 243. 
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już	w	 latach 50. ubiegłego wieku Karen Horney26. Jak pisała ta autorka Kultura 
współczesna opiera się na współzawodnictwie. Izolowana jednostka musi walczyć 
z innymi jednostkami z tej samej grupy, musi je wyprzedzać, a często zepchnąć na 
bok. Aby jeden mógł wygrać, inni muszą przegrać. Sytuacja taka prowadzi do rozla-
nego, wrogiego napięcia między ludźmi. Każdy jest rzeczywistym lub potencjalnym 
rywalem każdego (...) nawet silniejszy człowiek musi ulec naciskowi aktualnej ideo-
logii, która nakazuje mu uzależnić poczucie własnej wartości od osiągniętego po-
wodzenia, która każe, aby czuł się nikim, kiedy przegrywa27. Demokracja rozumiana 
jako	wolny	rynek	polityczny	i	skrajnie wolnorynkowa gospodarka mogą, zdaniem 
Horney,	u	niektórych osób wywoływać lęk, impulsy destrukcyjne	i	autodestrukcyj-
ne oraz nadmierną potrzebę miłości28. Natomiast mechanizmami łagodzącymi lęk	
i	potrzebę miłości może stać się neurotyczna, czyli ex definitione niezdrowa pogoń 
za władzą, prestiżem	i	posiadaniem dóbr materialnych. Władza ma zapewnić neu-
rotycznej jednostce kontrolę nad światem zewnętrznym,	w	tym jak najbardziej nad 
innymi ludźmi, co	z	kolei ma uchronić tę jednostkę przed poczuciem bezradności. 
Prestiż ma zapewnić neurotykowi podziw	i	szacunek ze strony otoczenia, które sta-
nowią barierę obronną wobec poczucia własnej niższości. Bogactwo ma natomiast 
stanowić antidotum dla neurotycznej obawy przed zależnością od innych ludzi. 
Wszystko to jedynie chwilowo łagodzi neurotyczne lęki	i	pragnienie miłości. Zdo-
bycie władzy, prestiżu oraz bogactwa nie zapewnia bowiem zdrowych związków	
z	otoczeniem. Przeciwnie, wzmaga lęk przed utratą tego, co się posiadło	i	wywołuje 
jeszcze większy poziom nieufności wobec ludzi29. Tym samym neurotyk wpada	
w	emocjonalną pułapkę,	z	której oprócz psychoterapii nie ma już wyjścia. 

Znamienne, że zarówno Myers, jak	i	Seligman potwierdzają trafność poglądów 
Horney. Ten pierwszy uważa, iż brak poczucia szczęścia	u	współczesnych Ame-
rykanów świadczy	o	porażce skrajnego indywidualizmu30, który przyczynił się do 
utraty wiary, demoralizacji i rozpadu wspólnych celów. Koniecznym zatem jest 
stworzenie bardziej wspólnotowych form życia społecznego. Możliwość taką, wg 
Myersa, dają założenia komunitarianizmu, stanowiące trzecią drogę między liber-
tianizmem	a	kolektywizmem31. Pozytywne relacje międzyludzkie,	a	więc warunek 
sine qua non szczęśliwego życia, mogą bowiem zaistnieć wtedy, gdy szanuje się 
zarówno prawa jednostki, ale	i	kiedy jednostka wywiązuje się ze swoich zobowią-
zań wobec społeczeństwa. Wówczas to występuje stan równowagi pomiędzy indy-
widualną wolnością	a	braterstwem32. Ten drugi mówi	o	nadmiernie rozbudowanym 

26  K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 2005.
27  Ibidem, s. 235 - 236.
28  Ibid., s. 238.
29  Ibid., s. 139 - 158.
30  D. G. Myers, Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 233.
31  Ibidem, s. 233 - 234.
32	 	Ibid.
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„wielkim ego”, oznaczającym wiarę	w	to, że Ja jestem czymś jedynym na świecie, 
a moje sukcesy i porażki moją olbrzymie znaczenie33. Seligman uważa, że pokole-
nie „dzieci kwiatów”	z	końca lat 60. XX wieku, które tworzy obecnie wpływowy	
w	USA ruch intelektualny nie troszczy się o różnicę między uzasadnionym a nieuza-
sadnionym poczuciem własnej wartości. Uzasadnione poczucie własnej wartości 
wymaga uczenia się i wykorzystywania umiejętności pozostawania w dobrych sto-
sunkach z innymi ludźmi, umiejętności potrzebnych w pracy, w szkole i w sporcie. 
Nieuzasadnione poczucie własnej wartości każe naszym dzieciom recytować man-
try takie jak: Ja jestem wyjątkowy34. Tym czasem podstawę życiowego optymizmu 
wytwarza rzeczywista,	a	nie fałszywa umiejętność radzenia sobie	w	szkole,	w	pra-
cy, na boisku sportowym	i	nader wszystko umiejętność budowania dobrych relacji	
z	 innymi ludźmi. Inną przyczyną zaniku poczucia szczęścia	u	Amerykanów jest 
wykształcenie się społeczeństwa ofiar. Objawia się to	w	powszechnej	tendencji	do	
obwiniania innych za wszelkie niepowodzenia, jakie przydarzają się jednostce. Ale, 
jak pisze Seligmann bywa, że problemem jesteś właśnie ty, to, co zrobiłeś, twoje złe 
decyzje, a nawet zły charakter, jaki możesz mieć (...) Młodzi ludzie, którzy wierzą, 
że są ofiarami, że ważne zdarzenia pozostają poza ich kontrolą mogą przejawiać 
bierność i smutek towarzyszące wyuczonej bezradności35. W	ludziach należy zatem 
wykształcać ich mocne strony: nadzieję, odwagę, życzliwość	i	czułość, etykę pracy, 
wytrwałość, odpowiedzialność, uczciwość36. Wszystko to, jego zdaniem, wymaga 
zdrowo rozumianej rywalizacji, ale samo słowo rywalizacja stało się wśród mło-
dych ludzi słowem nieprzyzwoitym.

System społeczny jako gra oparta na rywalizacji

Tym, co łączy Horney, Myersa	i	Seligmana są 	z	jednej strony, różnie rozu-
miane pojęcia współzawodnictwa oraz rywalizacji, a,	z	drugiej, dobre relacje 
międzyludzkie. W	istocie współzawodnictwo, czy rywalizacja nie muszą mieć 
jedynie pejoratywnego znaczenia, stanowiącego przeciwieństwo zdrowych wię-
zi międzyludzkich. Przeciwnie, pewne formy rywalizacji mogą przyczyniać się 
do kreowania więzi oraz do postępu społecznego. Słowo rywalizacja pochodzi 
zresztą od łacińskiego con petire, które oznacza wspólnie dążyć ku czemuś37.

W	świetle badań holenderskiego antropologa Johannesa Huizingi motorem na-
pędowym rozwoju kultury były coraz bardziej złożone rywalizacyjne gry społeczne, 
rozumiane jako ludus38. Polskim ekwiwalentem, oddającym znaczenie słowa ludus	

33  M. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Na-
uka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 24.
34  Ibidem, s. 25.
35  Ibid., s. 29.
36  Ibid., s. 31.
37  M. Csikszentmihalyi, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka mode-
ratora, Taszów 2005, s. 137.
38	  J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.
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może być pojęcie „gra dająca satysfakcję”. Spontaniczne „gry dające satysfakcję” 
są zresztą, zdaniem tego autora, właściwe nie tylko ludziom, ale	i	zwierzętom. Ich 
funkcja	to	nabywanie	i	rozwijanie rozmaitych umiejętności,	w	tym jak najbardziej 
takich, które umożliwiają przetrwanie, np. umiejętność polowania. Podstawą więk-
szości gier społecznych są jasne dla wszystkich jej uczestników reguły oraz współ-
zawodnictwo, polegające na osiągnięciu określonego celu, czyli wygranej. Satys-
fakcja, jaką daje gra, to sam udział	w	grze	i	pokonanie	przeciwników39.	Z	perspek-
tywy socjobiologii cel ten jest jeszcze bardziej dalekosiężny bowiem gry pozwalają 
ustanowić przywództwo	i	hierarchię rang	w	danej wspólnocie oraz ustalić posiada-
cza najlepszych genów, bądź cenionych przez tę wspólnotę umiejętności40.

Mihaly Csikszentmihalyi uważa, że grę można utożsamiać	z	kulturą	w	ogóle, 
bowiem: i jedne, i drugie opierają się na dość arbitralnych celach i zasadach, które 
pozwalają ludziom na zaangażowanie się w jakiś proces i działanie przy jak naj-
mniejszej ilości wątpliwości oraz zewnętrznych przeszkód41. Tyle, że kultura okre-
ślając działalność człowieka na wszystkich płaszczyznach życia społecznego ma 
wymiar totalny. Jest to konstrukcji	o	niebywałej złożoności	i	uczestniczą	w	niej	pra-
wie wszyscy członkowie danego społeczeństwa. Bywa, że kultura to wspaniała gra	
wtedy, gdy skutecznie tworzy zestaw celów	i zasad na tyle wciągających i dobrze 
dopasowanych do umiejętności ludności, że jej członkowie doznają przepływu	ze 
zdumiewają częstotliwością i intensywnością42. W	tym sensie może być ona zatem 
podstawowym czynnikiem konstytuującym ludzkie szczęście.

Idąc powyższym tropem można uznać, że rywalizacja	w	społeczeństwie jest nie 
tylko czymś naturalnym, ale	i	pożądanym. Więcej nawet,	u	jej podstaw leży chęć 
do zabawy, może być ona zatem istotnym elementem, pozwalającym na doznawa-
nie optymalnego doświadczenia	i	wykształcania umiejętności potrzebnych dla po-
myślnej egzystencji jednostek oraz zbiorowości. Słowem to ona umożliwia ludziom 
szczęśliwe życie. W	tym sensie cierpienia współczesnych Amerykanów, jak twier-
dzi Seligman, wynikają	z	niedostosowania się do obowiązujących reguł gry. Owo	
niedostosowanie to natomiast rezultat złamania samych reguł gry przez liberalny 
ruch intelektualno - polityczny, dominujący obecnie	w	USA. Powrót do szczęśliwe-
go życia implikuje konieczność powrotu do starych, sprawdzonych zasad.

Tyle, że kultura	w	tym jak najbardziej struktury polityczne, nie jest tworem sta-
tycznym. Ludzkie szczęście można związać nie tylko	z	kurczowym trzymaniem się 
przez człowieka określonych ram  kulturowych, ale	i	z	konsekwentnym wykracza-
niem poza ich obręb. Takie właśnie stanowisko przyjmuje twórca psychologii trans-
gresyjnej Józef Kozielecki. Jego zdaniem immanentną cechą jednostek oraz zbioro-
wości jest transgresja, rozumiana jako działania, które polegają na tym, że człowiek 

39  Ibidem, s. 11 - 34.
40  I. Eib-Eibesfeldt, Miłość i nienawiść, Warszawa 1987, s. 83 - 111.
41  M. Csikszentmihalyi, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka mode-
ratora, Taszów 2005, s. 150.
42  Ibidem, s. 151.
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świadomie przekracza dotychczasowe granice materialne, społeczne i symboliczne43, 
przekształcając dzięki temu swoje otoczenie kulturowe czyli dotychczasowe ogra-
niczenia. Zbiorowe lub jednostkowe zachowania transgresyjne mogą przybrać for-
mę zarówno transgresji konstruktywnej, jak	 i	destruktywnej.	Ta	pierwsza	to	takie	
działania które służą dobrobytowi i dobrostanowi człowieka oraz	ewolucji kultury, 
ta	druga	przynosi	cierpienie	i	burzy dorobek kulturowy ludzkości, narodu, plemie-
nia44. Transgresja opiera się na potrzebie hubrystycznej człowieka, rozumianej jako 
trwałe dążenia do potwierdzenia i powiększania swojej wartości (ważności). Może 
ona przybrać formę rywalizacyjną, polegającą na potwierdzaniu swojej wartości oso-
bistej i miejsca pośród innych dzięki rywalizacji interpersonalnej lub też może być 
ona	dążeniem do doskonałości, rozumianej tak, że człowiek potwierdza swoją war-
tość	dzięki stałemu powiększaniu jakości swoich doznań, dzięki sięganiu	po mistrzo-
stwo45. W	tym drugim przypadku nie jest ważna skala społecznych porównań	lecz	
wewnętrzne	standardy doskonałości, które jednostka sama tworzy46. Bywa jednak, 
że niektóre zaburzenia osobowości lub szlachetne idee, podzielane przez jednost-
kę albo zbiorowość przynoszą fatalne konsekwencje. Jak przyznaje sam Kozielecki 
potrzeba hubrystyczna była szczególnie silna u dyktatorów Stalina i Hitlera, którzy 
starali się ją zaspokoić budując totalitarne, niehumanistyczne systemy47. Nie można 
arbitralnie ustalić tego, czy działania transgresyjne częściej przynoszą pozytywne, 
czy też negatywne rezultaty. 

Cennych wskazówek udziela tu słoweński spadkobierca Sigmunda Freuda	
i	Jacquesa Lacana, Slavoj Žižek, twierdząc, iż chodzi (...) nie tylko o to, że ce-
lem kultury nie jest już obalenie antagonizmu popędowego, lecz, że roszczenie 
do jego obalenia jest źródłem totalitaryzmu. Największe masowe zbrodnie i lu-
dobójstwa zawsze były popełniane w imię człowieka jako bytu przenikniętego 
harmonią, w imię Nowego Człowieka wolnego od wszelkich	antagonistycznych 
napięć48. Žižek uznaje, iż  człowiek nie tylko powinien wyrzec się ciągot do 
obalenia kultury, jako źródła cierpień. Nie powinien on także budować takiej 
kultury,	a	więc	i	struktur politycznych, które miały by li tylko pretensje do oba-
lenia fundamentalnego antagonizmu pomiędzy zasadą przyjemności	 a	zasadą 
rzeczywistości. Przeciwnie, człowiek powinien się	z	owym antagonizmem po-
godzić49. Oznacza to akceptację Lust im Unlust. W	 tym świetle trudno uznać 
postulaty Seligmana za banalne.

Myers, inaczej niż Seligman, wyraźnie skłania się ku transgresyjnym rozwią-
zaniom amerykańskiego paradoksu. Według niego to raczej ewolucyjna zmiana 

43  J. Kozielecki, Transgresja	i	kultura, Warszawa 2002, s. 43.
44  Ibidem, s. 62.
45  Ibid., s. 119 - 121.
46	 	Ibid.
47	  Ibid., s. 128.
48  S. Žižek, Wzniosły	obiekt	ideologii, Wrocław 2001, s. 18.
49  Ibidem, s. 17.
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reguł gry społecznej,	z	przewartościowaniem aksjologicznej płaszczyzny syste-
mu politycznego włącznie, może wpłynąć na zwiększenie poziomu dobrostanu 
psychicznego pośród obywateli USA. Za tym stanowiskiem przemawia fakt, że 
pośrednio, ponad pół wieku temu, podobne rozwiązanie sugerowała Horney. 
Ale postulaty Myers najbardziej wzmacniają matematyczne teorie gier, którym 
trudno przypisać brak obiektywizmu. Wybitny matematyk Philip Straffin twier-
dzi, że	w	odniesieniu do postaw: rywalizacja versus kooperacja, gry społeczne 
nie zawsze muszą posiadać arbitralnie wyznaczone reguły. Zasady	i	jednocześ-
nie wyniki takiej gry są bowiem często wyznaczane przez strategie samych gra-
czy50. W	złożonych, wieloosobowych grach społecznych najbardziej opłacalna 
dla wszystkich uczestników jest wzajemna kooperacja. Jak pisze Straffin wy-
gląda na to, że zbiorowy przymus [nakładający konieczność zawarcia koalicji 
przez każdego	 z	grających] byłby dla wszystkich przymuszanych opłacalny51.	
Co więcej,	z	punktu widzenia logiki formalnej, postulat powszechnej	i	odgórnie	
wymuszonej kooperacji pomiędzy zróżnicowanymi uczestnikami gier społecz-
nych nie tylko nie wydaje się, ale musi być	centralną zasadą nowej moralności, 
która pozwala na racjonalne rozwiązywanie najbardziej istotnych problemów 
politycznych	 i	ekonomicznych całej ludzkości52. Tym samym idee komunita-
rian, by umocnić na nowo poczucie wspólnego losu53 między ludźmi, potwier-
dza nie tylko psychologia, ale	 i	najbardziej ścisła dziedzina nauki. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, że zastąpienie wolnorynkowej	i	przybierającej chorob-
liwe formy rywalizacji ideami komunitarianizmu nie było by transgresją sensu 
puro, bowiem idee te nawiązują do porządku społecznego, który	w	naturalnej	
formie istniał na wcześniejszym etapie rozwoju społeczeństw zachodnich. Być 
może rozbieżność pomiędzy Seligmanem	a	Myersem jest zatem pozorna54.	

50  P. D. Straffin, Teoria	gier, Warszawa 2004, s. 1, 161.
51  Ibidem, s. 183.
52	 	Ibid.
53  D. G. Myers, Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. 
Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka, Warszawa 2005, s. 233.
54  Wbrew pozorom niektóre postulaty przedstawicieli amerykańskiej „Nowej Prawicy” de facto 
wskazują na konieczność ograniczenia zasad wolnorynkowych w	gospodarce.  Przykładowo Pat 
Buchanan twierdzi, iż „[w	USA] młodzi mężczyźni spostrzegli, że mając osiemnaście czy dwa-
dzieścia kilka lat ich wynagrodzenie nie wystarcza, aby założyć rodzinę, nawet, jeśli taką mieli 
nadzieję i o tym marzyli”.  Uznaje on, że sytuacja ta jest wynikiem upadku amerykańskiego con-
sensusu	w	latach 60 XX w., który polegał na powszechnej zgodzie „że pracodawcy winni płacić 
ojcom „dodatek rodzinny”, co pozwalałoby na zapewnienie godnych warunków utrzymania dla 
ich żon i dzieci, tak, by żony nie były zmuszone opuszczać dom i podejmować pracę zarobkową”. 
Buchanan powołuje się przy tym na encyklikę Rerum Novarum Leona XIII i	 naukę społecz-
ną Kościoła katolickiego odnośnie potrzeby umoralnienia umowy o pracę w części dotyczącej 
wynagrodzenia, tak, aby chroniła ona ognisko domowe. Zob. P. J. Buchanan, Śmierć Zachodu. 
Jak wymierają populacje i inwazje emigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, 
Wrocław 2005, s. 49 - 51.
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System polityczny oparty na Erosie – rzeczywistość  czy utopia?

Pytaniem zasadniczym wciąż pozostaje kwestia czy istnieje realna możli-
wość przekształcania współczesnych systemów politycznych państw zachod-
nich	w	systemy oparte na Erosie? Paradoksalnie, jedyną znaczącą przeszkodą 
wydają się być ograniczenia psychologiczne,	a	ściślej brak wiary obywateli Za-
chodu	w	powodzenie takiego przedsięwzięcia. Niektóre, umiarkowane zmiany,	
o	 jakich wspomina Agryle, nie tylko można stopniowo wprowadzać	w	życie 
niemal od zaraz, ale	i	zostały one	w	niektórych krajach już wprowadzone. Cho-
dzi tu choćby	o	zwiększenie dochodów ludzi bardzo ubogich	oraz	o	złagodzenie 
negatywnych	skutków	bezrobocia	dzięki polityce podziału pracy (podział etatu 
między dwie osoby zatrudnione na pół etatu), wprowadzenie krótszego okresu 
aktywności zawodowej oraz systemu workfare, który wymaga od bezrobotnych, 
żeby zapracowali na otrzymane zasiłki55. Wprowadzenie krótszego czasu pracy 
ludzi czynnych zawodowo,	 a	co za tym idzie wydłużanie się czasu wolnego 
ogółu obywateli, także nie powinno nastręczyć większych problemów. Nato-
miast	z	badań Agryle’a jasno wynika, że to właśnie czas wolny, różne formy 
wypoczynku i rekreacji są nie tylko źródłem szczęścia, lecz ponadto takim źród-
łem, które jest w dużym stopniu pod kontrolą jednostki (...) Brak	pieniędzy jest	
[w	tym kontekście] mniej ważny, ponieważ liczne formy spędzania czasu wolne-
go albo nic nie kosztują, albo są bardzo tanie56.	

Inne, bardziej radykalne zmiany wymagałyby refleksji nad tym, czy wzrost 
gospodarczy jest wartością samą	w	sobie, czy też ma on służyć ludzkiemu szczęś-
ciu? Warto sobie wziąć do serca przestrogi, sformułowane niemal  40 lat temu 
przez Ericha Fromma57.	Zgodnie	z	jego wizją, państwa zachodnie do 2000 roku 
miały stać się Molochem - bóstwem całkowitego	zniszczenia, na którego ołtarzu 
człowiek złoży swe życie58. Jedną	z	fundamentalnych zasad Molocha miała być 
produkcja wszystkiego tego, co staje się możliwe do wykonania wraz	z	postę-
pem nowoczesnej technologii, kosztem produkcji tego, co służy człowiekowi, jego 
dobru i rozwojowi59. Drugą	 z	 tych zasad miała być dehumanizacja człowieka, 
związana	z	wymogiem maksymalnej wydajności	i	maksymalnej produkcji. Sam 
człowiek miał być zredukowany do części megamaszyny – miał stać się biernym 
producentem	i	konsumentem, którym można dowolnie manipulować. 

Być może, parafrazując Fromma, niektóre kraje zachodniego kręgu kulturo-
wego posiadają obecnie nie tyle społeczeństwa, ile ludzkie hordy. Praojca za-
stąpił tam idol	w	postaci wzrostu gospodarczego. Niektórzy ludzie rzeczywiście 
wierzą, że wszystko,nawet szczęście, można kupić za pieniądze. Niewątpliwe 
jest również	i	to, że współcześnie wielu przywódców politycznych, wspomaga-
55  M. Agryle, Psychologia	szczęścia, Wrocław 2004, s. 26.
56	  Ibidem.
57  Por. E. Fromm, Rewolucja	nadziei, Poznań 2000.
58  Ibidem, s. 53.
59  Ibid., s. 56 - 57.
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nych zresztą przez specjalistów od kreowania wizerunku, to liderzy toksyczni, 
opierający swą władzę na wywoływaniu negatywnych emocji: na wzmacnianiu 
rzeczywistych albo kreowaniu nowych zagrożeń społecznych60. Wszak masy 
wyborcze mogą preferować ignorantów	i	demagogów. Abraham Maslow pisał 
jednak, że wolność słowa, wolność czynienia tego, co się chce, jeśli tylko nie 
krzywdzi się innych, swoboda wyrażania siebie (...) prawo do obrony, spra-
wiedliwość, bezstronność, uczciwość, dobra organizacja zespołu-to przykłady 
warunków wstępnych, koniecznych do zaspokojenia potrzeb podstawowych61	
człowieka. Dodajmy, iż są to równocześnie fundamentalne wartości zachodniej 
demokracji. Problem	 w	 tym, że, jak twierdził Joseph Schumpeter, demokra-
tyczne ideały nie są tym samym, co demokratyczna metoda dochodzenia do 
władzy politycznej	i	sprawowania rządów62. Gdyby było inaczej, to wszystkie 
państwa demokratyczne ex definitione byłby jednocześnie systemami opartymi 
na Erosie. Być może współczesne systemy demokratyczne są jedynie etapem 
przejściowym na drodze ku takiemu systemowi politycznemu, którego funda-
mentalnym celem będzie ludzkie szczęście.	I	być może nie jest to wcale uto-
pia. Jeśli to prawda, to warto już teraz pracować nad pozytywną alternatywą 
wobec istniejącej rzeczywistości politycznej, zamiast zadowalać się bezpłodną 
konstatacją, że szlachetne ideały demokracji nie zostały dostatecznie wcielone	
w	życie.

ERoS and ThanaToS aS a foundaTIonS of PolITICal SySTEM  
– SuMMaRy 

The starting point of the article is the assumption there exists some scientific space for the 
debate on human happiness in social and political sciences; and the debate might be freed from an 
ideological	discourse	sensu puro. In order to clarify the distinction between the two forms of po-
litical systems: the system based on Eros/libido and the system based on Thanatos/destrudo, there 
is	a	necessity to define the category of happiness in the field of modern science. According to the 
positive psychology there are the two ways of defining the category: hedonistic and	eudaimonian 
ways. Both of them ways have been known almost since the classic Greek philosophy appeared, 
but the methodology of scientific study, recently used by the psychologists, increases objectivity 
of	the	researches	on	happiness	in	general.	The	researchers	agree	that	the	sets	of	good	social	re-
lations are one of the crucial means of human happiness and that the psychological wellbeing of 
individuals is not rather correlated with economic - material progress. Some of the researchers do 
conclude that governments, making their decisions adequately, are able to increase	a	degree	of	
happiness among citizens, and - from that point of view - establishing the political systems based 
on Eros is not only an utopian vision.

60	  Por. D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee, Naturalne przywództwo, Wrocław-Warszawa 
2002, s. 21 - 27, 37 - 44. 
61  A. Maslow, Motywacja	i	osobowość, Warszawa 2006, s. 71.
62  J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s. 302 - 318.
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MłodzIEż W dobIE kulTuRy PRzyzWolEnIa oRaz 
oTWaRToŚCI „nIEPohaMoWanEj”/„obojĘTnEj”
(PyTanIE o oTWaRToŚć W konTEkŚCIE zjaWISk 

konSuMPCjonIzMu I konSuMERyzMu)

Dzisiaj <<płyn>> stał się zarazem narzędziem i celem. Bardzo adekwatnym określeniem 
naszego życia w <<płynnej nowoczesności>> jest surfing, ślizganie po powierzchni fali. 
Surfujemy i nawet boimy się zamoczyć nogę, nie mówiąc już o pływaniu czy nurkowaniu. 
Bo zanurzenie się, zamoczenie, zbyt głębokie przywiązanie do jakiegoś elementu 
rzeczywistości grozi zatrzymaniem, spowolnieniem, utratą plastyczności gwarantującej 
utrzymanie się w wyścigu, zachowanie stanowiska, pozycji.

(Zygmunt Bauman)

Zagadnienie otwartości „niepohamowanej”/ „obojętnej” najczęściej rozu-
miane jest przez pryzmat bezgranicznej, nieposkromionej	i	rozproszonej	otwarto-
ści, która	w	konsekwencji staje się zamknięciem. Oznacza to także niepohamowa-
ne otwieranie się na wszelkie możliwe anormalne rozszyfrowania1, szczególnie 
wtedy, gdy odnosi się do „nietykalnej” sfery, przekracza granice Sacrum	i	profa-
nuje wszelkie świętości. Taki rodzaj otwartości nie tylko sprzyja deprawacji za-
sad	i	norm, ale bezrefleksyjnie schlebia bieżącym gustom, modom oraz własnym 
zachciankom. Nakazuje człowiekowi bezkrytyczne kopiowanie	i	konsumowanie 
wszystkiego	co	wprawia	go	w	stan ekscytacji, podniecenia, wywołuje przyjemne 
doznania	i	sprawia, że jest „cool”2. Człowiek tym samym, niejednokrotnie naśla-
duje prymitywne wzory, posiłkując się „tandetą”. Nie respektuje także zakazów	
i	nakazów, które jego zdaniem nadto ograniczają, są niewygodne.	A	wszystko	
to	w	imię dobrej zabawy	i	bycia „na fali”. Taka otwartość nakazuje, by „płynąć	
z	prądem”, dostosować się do innych, (np. mieć modny produkt, korzystać	z	po-
dobnych usług), ulegać wzorcom konformistycznym	 i	 konsumeryzmowi3	 oraz	

1  U. Eco, Trzecie zapiski na pudełku od zapałek, tłum. A. Osmólska-Mętrak, Historia i Sztuka, 
Poznań 1997, s. 116 - 121.
2	  Analiza warstwy znaczeniowej słowa „cool” wskazuje na konieczność wpasowania się 
w	jego znaczeniowe przesłanie. Oznacza, że należy być chłodnym, zimnym, obojętnym, bezczel-
nym oraz przemiennym, a	więc niezaangażowanym.
3  Konsumeryzm jest tu pojmowany jako zjawisko polegające nie tyle na gromadzeniu przed-
miotów (ponieważ obciążenie dobrami ogranicza swobodę), ale przede wszystkim na czerpaniu 
z	nich doraźnych przyjemności i	ciągłej ich wymianie, szybkiej cyrkulacji, ruchu. Rzeczy i	więzi 
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rezygnować	z	własnej tożsamości. Najbezpieczniej	w	takim porządku rzeczy jest 
wtopić się	w	tłum, lubić to, co lubią inni, być takim, jakimi są inni, np.: pić coca 
– colę, oglądać banalne filmy, kupować modne produkty, czytać kolorowe czaso-
pisma, żuć gumę, „surfować po sieci”, czy konwersować na „gadu-gadu”. W	taki	
sposób uniwersalizuje się współczesny model człowieka – konsumenta,	w	którym 
to niekończące się pasmo przyjemności, konsumpcja	i	dogadzanie sobie stają się 
rytuałem,	 a	nawet obowiązkiem. W	zamian pojawia się oferta „atrakcyjnego”, 
urozmaiconego, choć często bezmyślnego	i	egoistycznego życia. 

Atmosfera wspólnej „dobrej zabawy”, konsumowania, posiłkowania się do-
raźnością, folgowania chwilowym zachciankom prowadzi	w	konsekwencji	uwi-
kłanego	w	taką grę człowieka do pozorowania własnego życia	i	wypierania	istoty	
człowieczeństwa (miłości tak do siebie, jak	i	innych). Sprzyja również marginali-
zowaniu	wszystkiego, co zagłusza bądź dezorganizuje ową „dobrą zabawę”, bez-
troskie „surfowanie” po powierzchni „płynnej rzeczywistości”. W	społeczeństwie 
niepełnowartościowi konsumenci mogą zostać wykluczeni	z	gry, jeśli nie będą 
wystarczająco sumiennymi, gorliwymi konsumentami, jeśli zapomną	o	obowiąz-
ku bycia „szczęśliwymi”4. Oznacza to, iż nie należy poddawać się niczemu, co 
zakłóca beztroską zabawę. Często przekłada się to na milczenie lub odwracanie 
się od tzw. „niewygodnych” tematów jak śmierć, starość, choroba, cierpienie, ból 
etc. Owe tematy / problemy jak zepsute, odpychające odpadki po konsumpcji 
powinny zostać wyrzucone. Starość, śmierć, choroba zdają się nie pasować do 
estetyki współczesnego, konsumpcyjnego świata. Traktowane są jako nieładne, 
nieestetyczne,	a	czasami wręcz odrażające. Należy tym samym poddać się mecha-
nizmom ich wyparcia	i	unicestwić je jak najszybciej. Zwłaszcza, że nie da się ich 
już	w	żaden sposób skonsumować, bo data przydatności do spożycia minęła. Nie 
czas myśleć	o	godności człowieka, nieważne stają się również jego dotychczaso-
we zasługi, ani to, że kiedyś był on dla nas ważny	i	wiele mu zawdzięczamy. Bez 
znaczenia pozostaje refleksja, że być może jutro my sami będziemy potrzebowali 
czyjegoś wsparcia, obecności, miłości. Pamięć	 o	przeszłości musi zostać „zre-
setowana”, wyzerowana	w	chwili, gdy kończy się  przydatność człowieka, gdy 
wyczerpią się zasoby jego użyteczności. 
mają służyć tylko przez pewien określony czas, dopóty, dopóki będą przydatne (modne), ekscytu-
jące. Starzejące się, zużyte przedmioty, związki należy  koniecznie wymienić, zastąpić nowszymi 
(modniejszymi) modelami (wczorajszy komputer na dzisiejszy komputer, wczorajszy partner na 
dzisiejszego partnera). Życiowy sukces homo consumens mierzy się częstotliwością zakupów 
i	ich wymianą. Perspektywa związania się z	czymkolwiek na całe życie jest w	takim rozumieniu 
odpychająca, napawająca lękiem. Stąd też „idea czystego seksu” ma się w	takiej rzeczywistości 
bardzo dobrze. Seks, związki bez zobowiązań. Chodzi o	 to, aby dostarczały jak najwięcej do-
znań. Bez większego znaczenia pozostają również skłonności seksualne (tożsamość seksualna), 
czy są one przyrodzonymi darami natury, czy też wytworami kultury – homo sexualis powinien 
się samodzielnie określać, stwarzać okazje do przeżywania nieznanych form szczęścia. Należy 
podkreślić, że pierwotna, podstawowa definicja konsumeryzmu, opisuje go jako ruch społeczny 
w	obronie konsumenta. Zob. Z. Bauman, Razem, osobno, Kraków 2003, s. 107 - 155.
4  Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Kraków 2004, s. 26 - 28.
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Niewygodne tematy stają się tematami tabu, są niewidzialne, jak ludzie	w	nie	
uwikłani. Pozostają niezwerbalizowane, gdyż nie wypada	o	nich mówić. Oznacza 
to, że współczesny człowiek często sam,	w	milczeniu musi stawiać czoła własnym 
nieszczęściom, dramatom życiowym, niedolom. Osamotnienie, odrzucenie, pozba-
wienie solidarności międzyludzkiej	i	opieki drugiego człowieka odziera go	z	po-
czucia godności. Niekiedy wsparcia	i	miłości odmawiają nawet najbliższe osoby. 
Zamykają się we własnym świecie, stają się zimne, znieczulone	i	obojętne. Jest to 
tym bardziej bolesne, że By móc kochać siebie, musimy sami być kochani. Odmowa 
miłości – odebranie statusu osoby zasługującej na miłość – zamiast miłości własnej 
rodzi auto-nienawiść5. Potęguje to jeszcze bardziej dramat nękanego cierpieniem 
człowieka. W	ten sposób osamotniony, wzgardzony, niepotrzebny,	o	„wyzerowa-
nych” zasługach człowiek zamyka się przed światem,	a	niekiedy również przed sa-
mym sobą. Zakrywa	w	sobie tłumione, nieprzetrawione uczucia6.

Powstrzymywanie myśli, uczuć jest szkodliwe dla zdrowia. Wpływa zarówno 
na krótkotrwałe procesy biologiczne, jak również wywołuje długotrwałe skutki. 
Gdy stan ten trwa zbyt długo, działa na ciało jak utrzymujący się stresor	 i	wy-
wołuje wiele dolegliwości psychosomatycznych. Im wyższego wysiłku wymaga 
powstrzymywanie się, tym większym stresem jest dla ciała	i	umysłu7. Sytuacja,	
w	jakiej zaczyna znajdować się jednostka, jest bardzo często wynikiem wyalie-
nowania	z	otaczającego go świata. Towarzyszy temu poczucie bycia „zbędnym”, 
„wybrakowanym”,	a	tym samym przeznaczonym do wyrzucenia. Okazuje się, że	
w	dzisiejszej konsumpcyjnej rzeczywistości czują się tak nie tylko starsi, chorzy, 
dotknięci nieszczęściem ludzie. Coraz częściej doznania te pojawiają się rów-
nież	 u	 ludzi młodych, „pięknych”, „pełnosprawnych”. Nowy, wspaniały świat 
„płynnej nowoczesności” nikomu nie gwarantuje sukcesu, dobrego samopoczucia	
i	spełnienia, jak mogłoby się	z	pozoru zdawać. Wręcz przeciwnie. Okazuje się, że 
coraz większa liczba ludzi, zwłaszcza młodych boryka się	z	depresją (z	raportów	
wynika, że	w	ciągu ostatniego dwudziestolecia podwoiła się ich liczba)8.

Otwartość „obojętna” jest rodzajem otwartości charakterystycznej dla społe-
czeństw demokratycznych,	w	których życie jest bardziej urozmaicone, atrakcyj-
ne, uwodzące, wygodne, ale również bardziej rozproszone, ubogacone kiczem	
i	pozorem. Ponadto to	w	świecie konsumenckim, otwartość „obojętna”, „niepo-
hamowana” doskonale się realizują. W	świecie tym bowiem ocenia się wartość 
człowieka po tym co, ile	 i	 jak często kupuje. Kładziony jest akcent na ilość, 
ruch, zmienność,	a	nie na jakość, stałość. Niewskazane jest, by myśleć	i	przej-
mować się konsekwencjami. To nic, że konsumpcjonizm marnotrawi pracę 
ludzką, niszczy naturalne środowisko, degraduje istotne wartości ludzkie, więzi 

5  Z. Bauman, Razem, osobno, Kraków 2003, s. 189.
6  A. Lowen, Miłość, seks i serce, tłum.P. Kołyszko, Warszawa 1990, s. 21 - 24.
7  J. W. Pennebaker, Otwórz się: uzdrawiająca siła wyrażania emocji, tłum. A. Jankowski, Po-
znań 2001, s. 24 - 25.
8  Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Kraków 2004, s. 21 - 26.
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międzyosobowe	i	rodzinne, że czyni	z	człowieka niewolnika zatracającego się	
w	pogoni za coraz to nowszymi obiektami. W	 tej pogoni za ciągle nowszym 
„czymś” nie ma już miejsca na refleksję, wyrzuty sumienia, żale, wrażliwość na 
drugiego człowieka. Stają się one niewygodne.

Przeciwieństwem otwartości „obojętnej” jest otwartość „poszukująca”, 
percypowana przez pryzmat wstrzemięźliwości, szacunku wobec istniejących 
granic, odporności na pokusy współczesnego świata	i	refleksyjnej analizy teraź-
niejszości. Nie schlebia bieżącym gustom, nie odrzuca krytyki, przeciwstawia 
się bierności, znieczulicy	i	„płynięciu	z	prądem”. Ten typ otwartości nakłania 
do poszukiwania prawdy, sensu życia, wiedzy	i	pewności. Nakazuje podmioto-
we	traktowanie	siebie	i	innych, zaleca otwieranie się na wiedzę	i	gotowość do 
poznania rzeczy,	o	których większość ludzi nie chce się dowiedzieć, ponieważ 
wydają się im nudne, żmudne	i	nieistotne9. Taka otwartość nie jest atrakcyjna, 
wygodna	i	łatwa. Wymaga od człowieka dyscypliny, pracy, zaangażowania, nie 
gwarantuje przyjemności, naraża na „dezintegrację”. Otwartość „poszukująca” 
daje jednak szansę na świadome poruszanie się	w	tekstualnej gęstwinie kultury, 
zgodnie	z	koncepcją „rozumu transwersalnego” Wolfganga Welsch’a10.

Wydaje się to szczególnie istotne wobec faktu, że kultura współczesna jest 
silnie powiązana	i	uzależniona od konsumpcji,	a	jej podstawową cechą jest ujed-
nolicenie, „zhomogenizowanie”, tak aby była „łatwostrawna”	i	gotowa	do	szyb-
kiego spożycia. Kultura masowa wiele treści celowo upraszcza,	a	czasami wręcz 
odziera	z	głębi. Nie trudno zauważyć, że współczesna kultura popularna wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom odbiorców	i	w	coraz większym stopniu komercjalizuje 
się. Przejawem tego jest programowe rozszerzanie kultury ikonicznej, za sprawą 
której tradycyjne narracje ustępują miejsca obrazowi oraz komunikacji wizual-
nej. Kultura konsumpcyjna preferuje to, co	w	przenośni	i	dosłownie nie wyma-
ga „gryzienia”, długiego „przetrawiania”, konieczności jakiegokolwiek postoju, 
zatrzymywania się na dłużej. Ma gwarantować natychmiastową, niewymagającą 
wysiłku, refleksji konsumpcję oraz natychmiastowe spełnienie oczekiwań	i	satys-
fakcję. Jak powiada Zygmunt Bauman obiecują spełnienie bez zwłoki, wysiłek bez 
potu i efekt bez wysiłku11. W	konsekwencji, jak zauważył Theodor Adorno, świat 
staje się wielkim przedmiotem naszego łaknienia,	a	nasza aktywność zostaje ukie-
runkowana na handel, konsumowanie, wymienianie, otrzymywanie12.

Konsumeryzm, jako doktryna moralna, postrzega konsumpcję jako sposób 
na bycie szczęśliwym, spełnionym, gdyż pozwala zaspokoić zarówno potrzeby	
i	pragnienia fizyczne, jak	i	duchowe. Tutaj dobro zostaje utożsamione	z	dobrem 
materialnym lub przynależnością do świata symboli konsumpcyjnych. Cywi-

9  A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 1997, s. 10 - 48, 72, 150 - 151.
10  J. Marzec, Dyskurs, tekst, narracja, Kraków 2002, s. 11 - 25.
11  Z. Bauman, Razem, osobno, Kraków 2003, s. 17.
12  B. Malinowski, Dynamika przemian kulturowych, [w:] Szkice z teorii kultury, Warszawa 
1980, s. 171.
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lizacja sprawiła, że	w	kulturze konsumpcyjnej uczestniczą masy. Rozwój go-
spodarki wolnorynkowej spowodował, że konsumeryzm upowszechnił się jako 
praktyka życiowa szerokiej rzeszy ludzi. „Konsument – masa” nie zdaje sobie 
na ogół sprawy, że wybrany przez niego styl życia jest wyborem etycznym13.

Jednakże konsumeryzm, mając na uwadze zyski, toczy zaciętą walkę ze 
wszelkimi oznakami niepodporządkowania się jego polityce „uwodzenia”.	
W	szczególności toczy walkę ze sferą moralności, która jest dla niego szczegól-
nym zagrożeniem, gdyż próbuje odwoływać się do umiaru, norm moralnych, 
sumienia, priorytetowych wartości ideologicznych, wychowawczych, czy re-
ligijnych. W	takiej sytuacji specjaliści od reklamy, mody, produkowania	i	do-
skonalenia produktów, uznawani za autorów naszego kulturowego uniwersum, 
nie odpoczywają. Nieustannie pracują nad jego dynamicznie zmieniającym się 
wizerunkiem. Starają się go tak uatrakcyjniać	i	ożywiać, aby coraz skuteczniej 
przyciągał	i	zatrzymywał szerokie rzesze odbiorców. 

Aby	 u	 konsumentów wypracować potrzebę „nienasyconego konsumowa-
nia”, prowadzone są kosztowne kampanie reklamowe, zatrudnia się sztaby spe-
cjalistów,	a	następnie za pośrednictwem massmediów manipuluje ich odbiorca-
mi. Za sprawą starannie obmyślonych kampanii reklamowych niemożliwe staje 
się możliwe. Okazuje się bowiem, że „cudowne” produkty	i	oferty przywracają 
młodość, dodają urody, atrakcyjności seksualnej, odbudowują więzi rodzinne, 
zmieniają nasze życie na „lepsze”. Obiecują cudowne przeobrażenia: zamienia-
ją kopciuszka	w	księżniczkę, nieudacznika	w	supermana, biedaka	w	bogacza.	
Któż oprze się takim wizjom? To nic, że prezentują fałszywe	i	nierealne rozwią-
zania realnych problemów. Człowiek potrzebuje złudzeń, nadziei	i	marzeń. Być 
może kupiony produkt stanowi dla niego substytut miłości, szczęścia, sukcesu, 
których nie doświadczył	w	realnym życiu. Aby wypełnić ten brak, zagłuszyć	
w	sobie pustkę realizuje to, co zrealizować sam potrafi. 

Zakupy, podobnie jak objadanie się, bywają sposobem zaspokojenia wszelkich 
innych głodów. Kupując określony produkt człowiek tak naprawdę otrzymuje je-
dynie substytut szczęścia, miłości, sukcesu. Zanurza się	w	iluzorycznym świecie 
obietnic bez pokrycia, spełnia namiastkę swoich marzeń. Wszak konsumpcja peł-
ni	istotne	funkcje	psychologiczne	w	życiu człowieka: uspokaja, łagodzi napięcia, 
rozładowuje, dowartościowuje, daje poczucie bezpieczeństwa.	A	jako że jej dobra 
stanowią istotne elementy kodu, za pomocą którego ludzie kategoryzują siebie	
i	innych, jest ona również traktowana jako środek komunikowania się	z	innymi, 
służy wyrażaniu własnej tożsamości, wskazuje zajmowane miejsce	w	hierarchii	
społecznej14. Jednocześnie niepokoi fakt, że zachowania ludzi uwiedzionych ma-
moną konsumeryzmu ulegają często „supermarketyzacji”15.	

13  Szerzej: A. Lewicka – Strzałecka, Konsumeryzm kontra konsumeryzm, Annales 2006, nr 6.
14  Ibidem, s. 132 – 138.
15  Supermarketyzacja polega na tym, że ludzie w	rozmaitych sytuacjach życiowych zachowują 
się tak, jak w	supermarkecie. Oznacza to, że w	supermarkecie kultury, podobnie jak w	rzeczywi-
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Powyższe zjawiska wpływają na zmianę hierarchizacji potrzeb. W	powszech-
nie znanej „piramidzie” potrzeb Maslowa	u	podstaw znajdują się potrzeby fizjo-
logiczne, następnie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności	 i	miłości, szacun-
ku	 i	dowartościowania,	 a	na samym szczycie potrzeba samourzeczywistnienia.	
W	teorii tej,	w	miarę zaspokajania potrzeb podstawowych (niższego rzędu), rea-
lizujemy kolejne	z	coraz wyższych poziomów	w	hierarchii. Prezentowany model 
ilustruje naturalną ścieżkę	w	drodze do samourzeczywistnienia człowieka16.

Wybujała konsumpcja oraz konsumeryzm burzą taką hierarchizację. Powodu-
ją, że potrzeby konsumenckie wtłoczone zostają do grona potrzeb elementarnych. 
Dzieje się tak na przykład, gdy głównym sensem	w	życiu człowieka jest kupowa-
nie	i	konsumowanie. Celem rozniecania apetytów konsumpcyjnych utrzymuje się 
odbiorców	w	ciągłym pogotowiu, oczekiwaniu na nową, atrakcyjniejszą pokusę. 
Niedozwolony jest jakikolwiek odpoczynek, przestój. Konsument powinien być 
elastyczny	i	posiąść umiejętność nie tylko szybkiego uczenia się, ale także równie 
szybkiego zapominania. Chodzi	o	to, aby pozostawał	w	ciągłym ruchu,	w	pogoni	
i	ciągłym poszukiwaniu	i	oczekiwaniu na „coś” nowego, innego, na „jakąś” nie-
spodziankę, „okazję”. W	ten sposób zostaje zachwiany pewien naturalny porzą-
dek	i	logika, wymagające pojawienia się potrzeby przed aktem jej zaspokojenia. 
Nowy „porządek” przewartościowuje świat. Najpierw wywołuje potrzebę, pro-
wokuje jej pojawienie się, dając na wstępie obietnicę	i	nadzieję jej zaspokojenia 
zanim się ona de facto pojawi (jeśli	w	ogóle pojawić by się miała). Taki nowy 
„nieporządek świata” jest jednym	z	symptomów globalizacji17.

Konsumpcja staje się tu wartością samą	 w	 sobie - chodzi	 o	 wypracowa-
nie zdolności do jak najwyższego konsumowania dóbr	i	usług. W	ten sposób, 
znaczna część ludzkiego życia zostaje zagarnięta przez rynek, supermarketyzu-
jąc zachowania przeciętnego człowieka. Refleksyjny konsument nie jest pożą-
dany	w	takim świecie. Refleksyjność może być wręcz niebezpieczna, domaga 
się bowiem stawiania pytań. Pytania zaś powodują pojawianie się wątpliwości,	
a	te	z	kolei mogą kwestionować słuszność konsumowania określonych dóbr czy 
usług. Stanowią tym samym silne zagrożenie dla procesu płynnej konsumpcji. 
Niepokoi fakt, że	w	ostatnich latach obserwujemy coraz silniej rysującą się ten-
dencję rozwoju kultury przyzwolenia, która to sprzyja krzewieniu otwartości 
„niepohamowanej”, „obojętnej”. Często	u	jej podstaw leży brak jasno wyzna-
czonych granic, ignorancja, nietransparentność norm społecznych,	a	co za tym 
idzie, ciągłe pojawianie się nowych aksjomatów. 

stym supermarkecie ludzie usiłują czerpać wyłącznie przyjemność z	obcowania, a	przede	wszyst-
kim nabywania atrakcyjnych towarów. Konsekwencją jest wybiórcze podejście do oferowanych 
pakietów kulturalnych (np. religii, małżeństwa) i	branie	z	nich tylko wybranych pozycji, które 
nie zmącą przyjemności wyrzeczeniem, koniecznością odpowiedzialności etc. Bierzemy zatem 
tylko to, co daje obietnicę przyjemności i	szczęścia. Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja: religia 
i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004.
16  S. A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 445 - 446.
17  Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 92 - 100.
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Zgromadzony materiał badawczy ilustruje praktyczny wymiar podjętego zagad-
nienia	i	wskazuje jednocześnie, że niepokój wokół omawianego problemu jest cał-
kowicie	uzasadniony18. Potwierdzają to odpowiedzi udzielone na dwa pytania: 

Jakie przejawy konsumpcjonizmu dostrzegasz we własnym życiu i wokół 
siebie? oraz 

Jaki masz stosunek do stwierdzenia wypowiedzianego przez socjologa Mał-
gorzatę Molędę-Zdziech, że człowiek izolujący się od globalnego rynku odrzu-
cany jest przez świat. 

W	odpowiedzi	na	pierwsze	z	postawionych pytań padały rozmaite spostrze-
żenia badanych dotyczące przejawów konsumpcjonizmu	 i	konsumeryzmu we 
własnym życiu oraz	w	otaczającym ich świecie. Na uwagę zasługuje fakt, że	
w	odpowiedziach	tych	respondenci	w	ogromnej większości przywoływali przy-
kłady dotyczące innych osób	i	ilustrowali zachowania konsumpcyjne, które ich 
bezpośrednio nie dotyczyły. Do rzadkości należały wypowiedzi,	w	których	ba-
dani opisywali siebie, odwoływali się do własnych doświadczeń, bądź wska-
zywali na własne uwikłanie	 w	 problem konsumpcjonizmu	 i	 konsumeryzmu. 
Zaledwie kilkanaście wypowiedzi sprawiało wrażenie całkowicie szczerych	
i	otwartych. Zaliczam do nich następującą wypowiedź:

Najgorszym przejawem konsumpcjonizmu i konsumeryzmu jest uprzedmiotowienie 
człowieka i jego życia. Człowiek w dzisiejszych czasach liczy się, dopóki jest potrzebny 
innym. Przeżyłam to, gdy zachorowała moja Mama. Bardzo szybko straciłyśmy z ho-
ryzontu wszystkich tzw. bliskich. Przestały dzwonić telefony, przestali nas odwiedzać 
znajomi, a nawet rodzina. Wszyscy byli bardzo zajęci i zapracowani. Została tylko 
garstka z całkiem pokaźnej ilości. Ale i oni nie pomogli nam. Nie podejrzewam ich 
o złą wolę, myślę że po prostu nie wiedzieli, co mają robić. A ja nie wiedziałam jak 
prosić ich o pomoc, a nawet o co prosić. Nikt nie potrafił szczerze rozmawiać o tej 
sytuacji. To straszne, że nie potrafimy rozmawiać o tak ważnych, chyb najważniej-
szych! rzeczach. Że w chwilach, kiedy najbardziej potrzebujemy kogoś, pozostajemy 
sami. Okazało się, że ja również nie potrafiłam rozmawiać z moją Mamą o jej choro-
bie i o tym, co się wydarzyło w naszym życiu. Udawałyśmy więc, że nic się nie stało. 
Uciekałam w różne, czasem głupie zajęcia. Szukałam pretekstu, żeby zajmować się 
czymkolwiek innym, mówić o czymkolwiek (...) Wiem, że bała się śmierci, a ja jej nie 
pomogłam! Uciekałam od tematu. Nigdy sobie tego nie wybaczę!

Podsumowując odpowiedzi udzielona na pierwsze pytanie można skonstatować, 
iż ogromna większość respondentów stosowała rozmaite zabiegi samooszukiwa-
nia, aby nie ujawnić prawdy przed samym sobą. Analiza wypowiedzi językowych 

18  W	badaniach	realizowanych	w	roku akademickim 2005/2006 brało udział 67 studentów / respon-
dentów (w	wieku od 18. do 23. roku życia) pierwszego i	drugiego roku Pedagogiki Społecznej (studiów 
stacjonarnych	i	zaocznych). Odpowiedzi na zadane pytania poprzedziła krótka dyskusja nad zagadnie-
niem konsumpcjonizmu i	konsumeryzmu. Studentów zapoznano z	podstawowymi definicjami pojęć: 
konsumeryzm i	konsumpcjonizm. Należy podkreślić, że studenci zostali poinformowani o	tym, że bada-
nia są anonimowe i	zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Dla rozróżnienia prac popro-
szono, aby ankiety zostały podpisane pseudonimem, wymyślonym imieniem lub student/studentka.
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wskazuje, że badani bardzo rzadko pisali	w	pierwszej osobie, używając zaimka oso-
bowego „Ja”. Zdecydowana ich część używała zwrotów typu: On, Ona, Oni, czyli 
inni ludzie. Dość często pojawiały się także wskazania typu My –„my – ludzie” „my 
– konsumenci”, my – „młodzi”. Takie operowanie zaimkami osobowymi może wy-
nikać	z	lęku	i	niechęci przyznania się przed samym sobą do własnego uwikłania	
w	omawiany problem (z	mechanizmu do samooszukiwania się). Kiedy używamy 
zaimków On, Ona, Oni odgradzamy się od problemu, komunikując (ukryta suge-
stia), że nas nie dotyczy. Kiedy używamy zaimka My, to rozkładamy odpowiedzial-
ność za dany stan rzeczy	i	przesuwamy jej ciężar na innych ludzi. Użycie zaimka Ja 
wiąże się natomiast	z	przejęciem odpowiedzialności za to, co moje / Ja wypowiada. 
Oznaczać może, że moje (Ja) uwikłane jest	w	problem. Okazuje się, że	w	odpo-
wiedziach na postawione pytanie dominowały wypowiedzi typu: Świat konsumpcji 
wkracza w nasze życie coraz częściej, jesteśmy atakowani reklamami, promocjami, 
tanimi kredytami. (…) kupujemy rzeczy nam niepotrzebne, kupujemy pod wpływem 
impulsu lub chęci dorównania innym. (Ika)

Konsumpcjonizm otacza nas obniżając jakość naszego życia. Byle co jemy 
(fast food, byle co kupujemy (byle tylko było na czasie), mówimy byle jak (spoko, 
nara, zara), stosunki z innymi ludźmi są byle jakie (interesowne, nietrwałe). No 
cóż, ale tak robią wszyscy, więc nie można się wyłamywać. (Kazia)

(…) Bardzo często ulegamy presji i kupujemy, konsumujemy, bo wtedy czujemy się 
lepiej (…). Często nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie możemy zapobiec konsumpcji 
i konsumeryzmowi, gdyż zostalibyśmy daleko w tyle, za innymi (…). (Maja)

W	powyższych wypowiedziach widoczna staje się zatem tendencja do uży-
wania zaimka osobowego My, który może uosabiać własne Ja, choć ukrywane. 
Podobne tendencje można odnaleźć	w	poniższych cytatach:

Chęć posiadania ogarnęła dziś ludzkość, ludźmi rządzi wygoda, zanikają inne 
wartości np. religijne, rodzinne, etyczne (…). Wszyscy chcą być lepsi od innych, 
chcą mieć więcej, aby inni im zazdrościli albo ich szanowali. (studentka)

Do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego chcemy posiadać coraz 
więcej, chyba dlatego, że inni to już mają, a my nie chcemy być gorsi od nich. 
Poza tym niektóre rzeczy są konieczne we współczesnym świecie, np. telefon 
komórkowy, komputer itd. (Ania)

W	 ostatniej wypowiedzi można zauważyć, że respondentka przyznaje się 
(choć nie bezpośrednio), że chce mieć więcej, aby dorównać innym, aby nie 
musiała czuć się od nich gorsza. Swoje konsumenckie uwikłanie tłumaczy nato-
miast koniecznością posiadania pewnych rzeczy, jako niezbędnych współczes-
nemu człowiekowi.

(…) moi bracia ciągle porównują się z innymi, ciągle chcą coś nowego mieć 
i zadręczają tym rodziców. Kiedy rodzice odmawiają, oni mówią, że ich koledzy 
to mają i wtedy często dostają, to co chcą (…).(Mańka)

(…) Moja szwagierka doprowadza mnie do szału. Ciągle biega po sklepach 
i ciągle kupuje nowe rzeczy. Nigdy nie jest jej dość (…). (studentka)
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Wśród moich bliskich znajomych obserwuję zachowania konsumpcyjne 
i oceniam je bardzo negatywnie. Na przykład, kupują oni sobie i dzieciom (bar-
dzo dużo i bardzo często) różne ubrania, zwykle tanie, w byle jakich sklepach 
i często je zmieniają. Mają ich ogromne ilości. Ja wolę kupować drogie, marko-
we rzeczy w markowych sklepach (…). (Kaśka)

Przytoczone powyżej wypowiedzi wyraźnie wskazują, iż respondenci surowo 
oceniają zachowania traktowane jako konsumenckie. Ostatnia wypowiedź zawie-
ra ukryty komunikat, który brzmi: Ja jestem – Ok.! – Ty (Wy) – nie Ok.!. Czyli 
Ja jestem lepsza, mądrzejsza od was, bo kupuję	w	drogich sklepach markowe 
produkty, stawiam na jakość,	a	nie na ilość, jak Wy. Jednakże postawa owej re-
spondentki jawi się jako bezrefleksyjna jej upodobania do markowych sklepów	
i	drogich ubrań są wynikiem właśnie zabiegów konsumenckich	i	wypracowanej	
polityki uwodzenia „marką”, która nie zawsze koresponduje	z	jakością. 

Ponadto część respondentów nie potrafiła zwerbalizować swego własnego 
„uwikłania”	w	problem konsumpcji	i	konsumeryzmu. Czasami	w	tej samej wy-
powiedzi osoba komunikowała się na trzech różnych poziomach: Ja, My, Oni, 
co	wprowadza	w	stan	dezorientacji.	Taki	stan	rzeczy	ilustruje	przytoczona	po-
niżej wypowiedź:

Ludzie dają się łapać na głupie promocje w hipermarketach, wydaje się im, 
że złapali okazję, że kupili coś okazyjnie - {komunikat - Oni} (…). Prawdą jest, 
że czasami kupujemy coś dlatego, że jest promocja, przecena i że się nam to 
opłaca – {komunikat - My}. (…) Ja kupuję coś, gdy tego naprawdę potrzebuję	
- {komunikat - Ja} (Sara)

Co więcej część respondentów wykazuje bardzo niski albo zerowy poziom 
samoświadomości	w	udziale	w	grach konsumenckich: Ja osobiście nie ulegam 
modzie, reklamie, mam własny styl (…) czasami zdarza się, że w hipermarkecie 
wrzucam jakiś produkt reklamowany, albo z napisem „nowość”, ale zawsze 
wtedy czytam etykietę, aby sprawdzić prawdziwość reklamy (…). (mała)

Jestem osobą krytyczną i „wenątrzsterowną”, nie ulegam sugestiom i wpły-
wowi reklam. Kupuję najczęściej rzeczy, które są mi potrzebne i bardzo dobrej 
jakości. Nie interesuje mnie kupowanie dla samego kupowania. Wybieram to-
war drogi, markowy lub oryginalny (…). Lubię mieć w domu pełną lodówkę 
(…). Często korzystam z usług np. prania dywanów, opiekunki do dziecka – aby 
pobyć razem z mężem, mieć czas na swoje hobby, iść do restauracji. Jest to bar-
dzo wygodne i jest to syndrom naszych czasów. (krytyk)

Powyższe wypowiedzi mają sugerować, że ich Autorki / Autorzy są całko-
wicie niepodatni na wpływy konsumenckie	 i	 pozostają autonomiczni. Jednak 
stwierdzenia typu: czytam etykietę, aby sprawdzić prawdziwość reklamy, czy ku-
puję najczęściej rzeczy (…), wskazują na uczestnictwo	w	grach konsumenckich. 
Pierwsza wypowiedź zdradza, że jej Autorka czasami robi drobne odstępstwa od 
reguły, druga natomiast wypowiedź odsłania preferencję	 i	przywiązanie do to-
warów „bardzo dobrej jakości”. Tym samym świadczy to	o	dobrej	orientacji	na	



92 lonGIna struMsKa-CylwIK - Młodzież w dobie kultury przyzwolenia...

rynku konsumenckim	i	poddawaniu się jego oddziaływaniom. Podobna sytuacja 
występuje	w	przypadku preferowanego stylu życia, który jest syndromem naszych 
czasów	(a	Ona chętnie się jemu poddaje	i	przyswaja wybrane elementy). 

Wydaje się, że niespójności	w	wyżej przytoczonych wypowiedziach mają swo-
je źródło	w	negatywnym stosunku respondentek do zjawisk konsumpcjonizmu	
i	konsumeryzmu. Choć mają One prawdopodobnie świadomość ich negatywnych 
aspektów	i	zagrożeń, to trudno jest im się jednak przyznać	i	pogodzić	z	faktem, że 
same stały się ich ofiarami. Świadomość uwikłania	w	problem może być niewy-
godna, gdyż naraża człowieka na wewnętrzny konflikt,	w	którym ścierają się jego 
osobiste	wybory	i	rzeczywiste działania	z	reprezentowanym systemem wartości.

Przeprowadzone badania pozwalają na wyodrębnienie jeszcze jednej ten-
dencji,	a	mianowicie część respondentów uzasadniała swoją nazbyt wybujałą 
konsumpcję chęcią zrekompensowania sobie różnych niepowodzeń życiowych, 
potrzebą poprawienia sobie samopoczucia: Często robię zakupy, kiedy jestem 
smutna, zdenerwowana, aby polepszyć sobie humor, aby zapomnieć o złych 
wydarzeniach.(Zosia) (…) gdy jest mi smutno lub źle, w ramach rekompensaty 
zawsze sobie coś kupuję oczywiście (wtedy , kiedy mam pieniądze), żeby popra-
wić sobie nastrój. Myślę, że wiele ludzi tak robi.(Vera)

Pojawiały się także wypowiedzi,	w	których respondenci szczerze oświadczali, 
że ich zdolności konsumpcyjne są ograniczane możliwościami finansowymi, lecz 
gdyby mieli więcej pieniędzy, to na pewno konsumowaliby znacznie więcej. 

W	odpowiedziach na drugie pytanie badawcze większość respondentów wyra-
ziła opinię że nie ma szans na całkowite odizolowanie się od globalnego rynku:

Człowiek, który izoluje się od globalnego rynku z pewnością zostanie od-
rzucony przez społeczeństwo (…) o takim człowieku mówi się , że jest gorszy, 
zacofany (…).(Ania)

(…) Za dzisiejszym światem trzeba nadążać, jeśli nie nadążasz, zatrzymujesz 
się na chwilę, to powodujesz regres, stagnację, cofasz się. My sami napędzamy 
tą maszynę. Na przykład wykładowcy komunikują się ze studentami przez Inter-
net. Studenci bez dostępu do Internetu mają trudności z przepływem informacji 
(…) są odrzuceni, uznawani za gorszych, lub dziwnych. (studentka)

(…) Jeżeli chcemy być akceptowani, musimy być normalni, tacy jak inni, mu-
simy zachowywać się jak inni i robić to samo. Tak jest nawet wśród dzieci. Gdy 
rodzice zabronili mojemu młodszemu bratu Jasiowi oglądać bajki na satelicie, 
które uważali za agresywne, to dzieci w przedszkolu śmiały się z niego, a on 
płakał, aż w końcu pozwolili mu je oglądać (…). (Aga)

Tym samym, zdaniem respondentów, niełatwo jest się uchronić przed wpły-
wami globalnego rynku. Niemożność podążania za nim, bądź próba zachowania 
własnej autonomii mogą wiązać się	z	poważnymi dla jednostki konsekwencja-
mi takimi jak jej odrzucenie, wyśmianie,	a	nawet wykluczenie społeczne. Re-
spondenci przywołują szereg przykładów świadczących	o	 tym, że trudno być 



93Część I - MłodzIeż we współCzesnyM śwIeCIe

„odmieńcem”	i	uporczywie pozostawać przy swoim systemie wartości. Drama-
turgię takich wyborów ilustruje ostatnia wypowiedź,	w	której to rodzice Jasia, 
wbrew preferowanym przez siebie wartościom, ugięli się	i	pozwolili	dziecku	na	
oglądanie niewłaściwych (w	ich ocenie) bajek. Owa uległość oznacza, że do-
stosowali się do innych	i	postanowili zachowywać się, jak większość. Na uwa-
gę zasługuje także niepokojące stwierdzenie Autorki tej wypowiedzi,	w	której	
utożsamia „normalność”	z	unifikacją.

Zgromadzony materiał badawczy, wskazuje na trudną sytuację współczesnego, 
młodego człowieka, któremu tym trudniej jest się przeciwstawić popularnej obecnie 
„otwartości obojętnej”, „niepohamowanej” oraz jej rozmaitym przejawom ponieważ 
są one silnie popularyzowane	i	upowszechniane we współczesnym świecie.

young PEoPlE In dayS of “ExCESSIvE/unConCERnEd” oPEnnESS 
and ConCESSIvE CulTuRE – SuMMaRy 

In	 the	 presented	 article	 I	 deal with the problem of the “excessive/unconcerned ” openness 	
(U. Eco, A. Bloom). While using the notion mentioned above	I	mean  the situation under which the 
young perceives the consequences much more distinctively when the latter are to be closer. This 
kind	of	openness	shows	a	tendency to flatter the current tastes and fashions. It imitates primitive be-
haviors, does not respect any values or norms, on behalf of having fun and being trendy. That sort of 
openness tells the young people to fit the style of the others; they become conformist consumers and 
resign from their own identity. For the young, it is safer to disappear in	a	crowd, to like what every-
body likes and buy products that other humans acquire. In this way, human beings become this kind 
of consumers that treat the consumption as	a	pleasure	and	a	ritual or even duty. In return, they get an 
“attractive” and selfish but usually thoughtless life, outwardly permeated the atmosphere of enter-
taining, consuming and thinking about	a	present day. But this illusion can not last forever, sooner or 
later everyone is challenged by problems of every day life, like sickness, suffering or death. 

Lately we can observe	a	trend	to	develop	a	permissive sort of culture, which favours “exces-
sive/unconcerned ” openness. In my opinion, the problem lies in the lack of clear and transparent 
social norms, which are replaced with new, abstract norms and values. 
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REklaMa a PoSTaWy konSuMPCyjnE  
dzIECI I MłodzIEży

Praczłowiek, zanim zaczął komunikować się za pośrednictwem mowy, co nastąpi-
ło prawdopodobnie	w	paleolicie, stosował przekazy niewerbalne. Jedną	z	takich form 
komunikacji był przekaz ikonograficzny. Najstarsze odnalezione malowidła naskalne	
i	ryty	w	kamieniu	i	kości pochodzące	z	okresu	górnego	paleolitu1, są zarówno przykła-
dem pierwszych form sztuki, jak	i	swoistego przekazu kulturowego, którego interpre-
tacja pozwala na rekonstrukcję sposobu postrzegania otaczającej rzeczywistości przez 
człowieka epoki kamiennej. Przekaz kultury	i	narracja świata głównie za pośrednictwem 
obrazu trwał do późnego średniowiecza. Wynalazek ruchomej czcionki zapoczątkował 
epokę Gutenberga,	w	której stopniowo zaczęto odchodzić od przekazu ikonograficzne-
go, nośnikiem wiedzy, wartości kulturowych zaczął być druk.

Nie na długo, gdyż już	w	wieku dwudziestym,	a	jeszcze wyraźniej	w	ponowoczesno-
ści, ponownie obraz zdominował przestrzeń społeczną	i	kulturową, dostrzegano	w	nim 
elementy dyskursywne, dekonstrukcyjne, ideologiczne, manipulacyjne, perswazyjne.

Antropologia obrazu oraz socjologia obrazu skupiając się na przekazie ikonogra-
ficznym podejmuje próby zdefiniowania otoczenia poprzez pryzmat roli symboliki 
obrazowej	w	społecznym konstruowaniu rzeczywistości; usiłuje określić wpływ kor-
poracji	i	innych instytucji na wizualną zawartość programów emitowanych	w	mediach; 
badać wizualne wymiary interakcji społecznych oraz ustalić społeczne konteksty sztuki 
popularnej	i	elitarnej2.

Powrót do przekazu ikonograficznego szczególnie widoczny jest we współczesnych 
czasopismach młodzieżowych czy telewizji. Bardzo często	w	najpopularniejszych	cza-
sopismach, takich jak Bravo, Dziewczyna, Bravo Girl, tekst zajmuje minimalną część 
strony, którą wypełniają zdjęcia, reklamy czy też obrazkowe historie – tak zwane	 	
foto story. Taka strona przypomina bardziej komiks aniżeli klasyczne czasopismo. Jest 
ona zarazem przykładem głębokich zmian, jakie dokonały się we współczesnej kulturze 
– dominacji przekazu audiowizualnego. 

Ten typ komunikacji zmienia	i	utrwala sposoby przedstawiania człowieka, jego re-
lacji	z	innymi, ze światem rzeczy	i	światem natury; „spaja wymiary wizualne	i	audialne, 
aspekty	werbalne	i	niewerbalne. Swoiście reingeruje sytuację antropologiczną, poddaje 
semiotyzacji nie zauważane wcześniej obszary, nadaje im ważność. Ustanawia własne 
kryteria	i	hierarchizacje, zasady	i	preferencje. Przekazy audiowizualne zaczynają sytuo-
1  J.B., Deregowski, Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa 1990, s. 75.
2  K. Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa 2003, s. 67.
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wać się	w	centrum kultury, tworząc układ odniesienia dla innych dziedzin komunikacji 
społecznej oraz przekształcając świadomość komunikacyjną uczestników kultury”3.	

Zjawiska te determinują pojawienie się nowego modelu percepcji: nieanalitycznej4.	
Powoduje ona, że artykulacja świata	w	niewielkim tylko stopniu przekracza własne do-
świadczenia odbiorcy, stąd zdolność do zauważania głównie tego, co już znane, przyj-
mowania tego, co wiadome. Obraz świata składa się więc	z	rozmaitych elementów, 
niekoniecznie przystawalnych, których sposób łączenia podpowiada dotychczasowe 
doświadczenie. Słaba znajomość reguł komunikacyjnych powoduje neutralizowanie 
wszelkiego odbioru, pozwala na podtrzymywanie iluzji uczestnictwa	w	kulturze. Słabo 
wykształcona umiejętność odróżniania rodzaju tekstu	i	właściwego dlań układu odnie-
sienia powoduje nieświadome mieszanie zjawisk	z	porządków realnego	i	fikcyjnego.	
Proces ten nasila ograniczona zdolność do rozpoznawania bardziej zamaskowanych 
funkcji	tekstu. W	modelu tym selekcja ofert komunikacyjnych dokonuje się na podsta-
wie słabo uświadamianych kryteriów,	z	wyraźnym brakiem dystansu wobec wszelkich 
napływających ofert, które są chętnie	i	bezkrytycznie przyjmowane5.	

Taki model percepcji korzystny jest	z	punktu widzenia nadawcy komercyjnego czy 
też reklamodawców, ponieważ  stwarza duże możliwości do manipulacji młodym od-
biorcom,	w	 tym do kształtowania postaw	 i	zachowań konsumenckich. Współczesne 
koncerny	i	korporacje coraz częściej zwracają się do młodych konsumentów, dostrze-
gając ich siłę nabywczą, potrzeby, oczekiwania	i	preferencje, pragnąc zatrzymać ich, jak 
najdłużej, jako lojalnych klientów. Producenci	i	sprzedawcy	dóbr	dla	dzieci	i	młodzieży 
wiedzą, że nie tylko produkt, ale także jego otoczenie muszą spełniać wymagania stan-
dardowe	oraz	oczekiwania	w	zakresie atrakcyjności, estetyki	i	mody. Dzieci różnią się 
od dorosłych konsumentów sposobem przetwarzania informacji, ponieważ nie mają	
w	tym doświadczenia, posiadają mniejszą wiedzę	o	wyborach,	a	procesy	przenoszenia	
informacji	z	pamięci krótkotrwałej do długotrwałej są	u	nich bardziej złożone. Młodzi 
konsumenci nie radzą sobie	z	dużą ilością informacji	i	mają trudności	w	przypomina-
niu ich sobie, ale	o	wiele lepiej niż dorośli rozpoznają różne produkty. Do dorosłych 
konsumentów można dotrzeć za pomocą wielu środków, takich jak cena, promocja, 
dystrybucja oraz reklama. Ale dla dzieci cena nie jest istotna, ponieważ	w	bardzo	ogra-
niczonym stopniu posługują się kategoriami finansowymi. Sposób dystrybucji też nie 
ma większego znaczenia, ponieważ dla dzieci nie jest istotne, na której półce znajduje 
się dany produkt. Dla dzieci najważniejsza jest reklama6.	

Dzieci jako konsumenci charakteryzują się dużą skłonnością do nieświadomego na-
śladowania zachowań osób podziwianych oraz brakiem możliwości przeciwstawienia 
się wpływom perswazji. Jednocześnie dość wcześnie dostrzegają, że posiadając produk-
ty luksusowe zwiększa się własną atrakcyjność	i	prestiż społeczny7. Uczniowie młod-

3  M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997, s. 17.
4  Ibidem, s. 61.
5  Ibid., s. 63.
6  P. Meyer, NextKids:	Za co dzieci lubią reklamy, www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/nextkids.html.
7  A. Olejniczek-Merta, Podstawy kindermarketingu w Polsce, „Marketing i	Rynek”, nr 8 - 9, 1997.
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szych klas szkół podstawowych dokonując wyboru produktu, marki, punktu sprzedaży,	
a	także wywierając wpływ na rodziców, by ci dokonali zakupu upragnionego produktu, 
zdobywają swoje pierwsze doświadczenia rynkowe jako nabywcy. Starsi uczniowie 
zaczynają rozumieć, co to jest budżet	i	chcą wpływać na każdą decyzje rodziców. Mają 
własne zdanie	i	określone preferencje względem marek, produktów	i	sklepów.	Zacho-
wania konsumpcyjne dzieci	i	młodzieży nie są	jednolite	w	danej	kategori	wiekowej.	
Różnicować może miejsce zamieszkania, sytuacja ekonomiczna rodziny, wykształce-
nie rodziców, aspiracje rodziny, identyfikacja	z	grupą rówieśniczą oraz wiele innych 
czynników8.	

Dzieci  wiedzę	o	tym, czym się bawić, jakie jeść produkty	i	jak się zachowywać 
często czerpią	z	reklam telewizyjnych	i	prasowych.	Badania	przeprowadzone	przez	In-
stytut Rynku Wewnętrznego	i	Konsumpcji wykazały, że 32% dzieci	w	wieku 7-11 lat 
informacje	o	produktach	czerpie	z	telewizji,	a	12%	z	prasy dziecięcej	i	młodzieżowej. 
Reklama jest procesem płatnej, bezosobowej, wykorzystującej zróżnicowane media, 
komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami niedochodowymi lub oso-
bami przedstawionymi	w	komunikatach reklamowych; jej celem jest informowanie,	
a	także wpływanie na zachowania określonych grup odbiorców	 i	nakłanianie do za-
kupu. To co wyróżnia reklamę spośród innych elementów promocji, to jej pośredni	
i	nieosobowy charakter komunikacji	z	odbiorcą oraz prawnie normowany obowiązek 
opłacenia przestrzeni emisyjnej,	w	której lokowane są komunikaty9. Pierwotną funkcją 
reklamy było udzielanie informacji	o	towarach	i	źródłach zakupu. Towary promowa-
no między innymi przez napisy na murach, szyldy, plakaty, ogłoszenia prasowe, kino, 
telewizję,	a	 także przez wyświetlanie obrazów kinematograficznych na ścianach ka-
mienic, wytłaczanie szablonami anonsów na trotuarach, odciskanie firmowych znaków 
butami, których podeszwy przypominały stempel. Aktorzy	w	tramwajach	i	pociągach 
symulowali spontaniczne rozmowy, reklamując towar, producenta	i	cenę. Reklama na 
większą skalę zaczęła rozwijać się	w	Polsce	dopiero	w	latach 1929–30. Po II wojnie 
światowej nie było na reklamę zbyt wielkiego zapotrzebowania, ponieważ nie funkcjo-
nowała gospodarka wolnorynkowa - pełniła więc ona funkcję jedynie informacyjną10.	
Profesjonalna reklama	w	stylu zachodnim pojawiła się	w	latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku (najpierw	w	telewizji) wraz	z	wejściem na polski rynek firm	i	koncernów	
międzynarodowych; za nimi przybyły przedstawicielstwa obsługujących je wyspecjali-
zowanych agencji reklamowych11.

Działanie reklamy ma charakter etapowy. Kupujący zdobywa informacje	 o	pro-
dukcie, pragnąc zaspokoić swoje potrzeby przez zakup najlepszej	z	dostępnych ofert. 
Reklama jako informacja	o	produkcie jest przetwarzana przez konsumenta	na	trzech	
płaszczyznach: 

8  I. Sowa, Zachowania rynkowe młodych konsumentów: reklama jako determinanta zachowań, 
Katowice 2001, s. 49.
9  K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002, s. 16.
10  A. Karpowicz, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Warszawa 1997, s. 21.
11  Ibidem, s. 23.
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1. rejestrze sensorycznym (pamięć ikoniczna) dokonującym analizowania każdej od-
bieranej informacji, rozpoznając	w	niej charakterystyczne wzory,

2. pamięci krótkotrwałej, gdzie informacja przechowywana jest czasowo (tak długo, 
jak trwa koncentracja uwagi odbiorcy)	w	celu	dokonania	jej	weryfikacji	i	oceny,

3. pamięci długotrwałej12.
Reklama jest przedstawiana rejestrowi sensorycznemu, a	następnie czasowo prze-

trzymywana	w	celu	dalszego	przetwarzania	i	interpretacji. Wówczas zostaje przywoła-
na informacja przechowywana	w	pamięci długotrwałej	o	danej marce czy produkcie. 
Następnie oceniana jest nowa informacja (pochodząca	z	nowej reklamy)	w	pamięci 
krótkotrwałej. Tak przetworzona informacja jest dalej składowana	w	pamięci długo-
trwałej13.

Jeżeli przekaz reklamowy ma dotrzeć do świadomości uczestników rynku, musi być 
odpowiedniej jakości, zarówno pod względem jego czytelności, jak	i	przekazywanych	
wartości. Powinien zwracać na siebie uwagę	i	trwać odpowiednio długo, ponieważ siła 
przekazu zależy od czasu trwania pobudzenia	 i	 częstości powtarzania. Skuteczność 
przekazu zależy również od tego, na ile potrafi on wywoływać napięcie, pobudzać oraz 
ofiarować	i	obiecywać przyjemność14.

A. Przecławska stwierdza, że współczesne polskie dziecko miesięcznie ogląda od 
500 do 900 reklam	w	 rozmaitych stacjach telewizyjnych15. Autorka podkreśla rów-
nież, że należą one do ulubionych przez młodych odbiorców przekazów medialnych. 
Młodzi odbiorcy oglądają	w	telewizji większość pojawiających się reklam, również te 
kierowane do dorosłych widzów. Przekazy te nie mają oznaczeń, więc mogą je oglą-
dać bez ograniczeń. Mimo, iż dzieci nie mają dostatecznych kompetencji do odbio-
ru	i	zrozumienia treści kierowanych do dorosłego widza, te właśnie reklamy oglądają 
najchętniej. Dziecko	w	młodszym wieku szkolnym nie ma jeszcze ukształtowanej po-
stawy krytycznej wobec odbieranych informacji,	a	więc przekazy reklamowe, często 
sprzeczne ze sobą, mogą powodować poczucie zagubienia	i	dezorientacji	u	młodych 
widzów. Przypuszczalnie przekazy te przede wszystkim kształtują fałszywą, medialną 
świadomość, zawsze więcej obiecują niż jest to możliwe	w	rzeczywistości. Za pomocą 
reklamy można tworzyć	u	widza	przekonanie	o	przynależności do określonych wspól-
not, na przykład po zastosowaniu proponowanych produktów: ludzi nowoczesnych, 
żyjących wygodnie lub oszczędnie, pozbawionych stresów. Filmy reklamowe przedsta-
wiają świat,	w	którym ludzie mogą się zaprzyjaźnić używając tych samych artykułów 
spożywczych (kawa) lub chemicznych (proszek do prania). Przekonują odbiorcę tele-
wizyjnego, iż posiadając cukierki ,,Menthos” lub telefon komórkowy określonej firmy, 
można rozwiązać każdy problem. Współczesne kobiety powinny	z	kolei używać wy-
12  J. Krall, Reklama, Warszawa 1998, s. 20-21.
13  Ibidem, s. 21.
14  M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego. Dla twórców i odbiorców komunikatów 
reklamowych, Kraków 1998, s. 101.
15  A. Przecławska, Reinterpretacja środowiska wychowawczego jako jedna z przesłanek programu 
kształcenia nauczycieli, [w:] A. Siemak – Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), 
Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa 1998, s. 73.
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branych reklamowanych produktów (firmy ,,L`Oreal”), ponieważ są tego ,,warte”. Pod 
wpływem reklamy gumy do żucia, widzowie mogą nabrać przekonania, że wystarczy 
tylko jej użyć, aby mieć zdrowe zęby. Równocześnie pojawiają się	w	telewizji reklamy, 
które ,,straszą” odbiorców negatywnymi konsekwencjami nie używania określonych 
produktów (lekarstw, kosmetyków).

Wiele reklam może mieć negatywny wpływ na zdrowie,	a	nawet życie dorosłych	
i	najmłodszych odbiorców telewizyjnych. Bez wątpienia są nimi treści promujące uży-
wanie	 alkoholu	 i	 papierosów,	 a	 także niektórych środków przeciwbólowych, które 
mogą okazać się szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Za niewłaściwą uznać też moż-
na działalność reklamową, nakłaniającą do spożywania dużych ilości słodyczy	 i	nie	
zawsze zdrowej żywności (chipsy, hamburgery, hod-dogi). S. Juszczyk podkreśla, że 
badania psychologiczne wykazały, iż zwracając się	z	reklamą telewizyjną do dzieci, 
popełnia się wiele poważnych błędów:
	niebezpieczne jest sugerowanie dzieciom, że należy im się określony towar	i	powin-

ny się	o	niego ubiegać,
	reklama może ,,podkopywać” autorytet rodziców, jeśli sprawia wrażenie, że najbar-

dziej troszczą się	o	swoje dzieci ci rodzice, którzy kupują im reklamowane produk-
ty; małe dzieci traktują reklamę dosłownie, dlatego produkty dla nich reklamowane 
powinny być prezentowane bardzo realistycznie16.
Szczególnie niekorzystny wpływ na dzieci może mieć reklama (żywności czy kos-

metyków) śmiało wykorzystująca różnorakie motywy seksualne. Nie budzą też sprze-
ciwu, emitowane	w	porach rodzinnego oglądania programów telewizyjnych, reklamy 
artykułów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych	a	dotyczących intymnej sfery ich 
życia (środki higieny osobistej, środki antykoncepcyjne). Rodzice najczęściej nie kon-
trolują oglądanych przez swoje dzieci reklam telewizyjnych, co wynika przede wszyst-
kim	z	faktu, iż są one również prezentowane wraz	z	innymi programami, nawet tymi 
przeznaczonymi dla młodych widzów. Dzieci nie zdają sobie	w	pełni sprawy	z	celów	
reklamy. Negatywny wpływ (głównie psychologiczny) mogą wywierać niektóre re-
klamy zabawek. Prezentowane są one	w	 taki sposób, aby silnie rozbudzić dziecięce 
pragnienia.	

Najczęściej emituje się przed	i	po programach dla dzieci, ze szczególnym nasile-
niem	w	okresie przedświątecznym. Jednocześnie są to często nieprecyzyjne, a	nawet	
fałszywe informacje	o	danym produkcie. Siła oddziaływania tych reklam zwiększa się, 
gdy wykorzystywane są	w	nich	wizerunek	i	głos dziecka. Część badaczy17 podkreśla, że 
reklamy telewizyjne wyznaczają dziecięce mody na posiadanie luksusowej zabawki lub 
innego	produktu.	Z	badań przeprowadzonych przez B. Kosmalską  wynika, że dzieci 
najchętniej oglądały reklamy słodyczy	i	zabawek. Pozostałe ulubione reklamy telewi-
zyjne dotyczyły produktów żywnościowych (jogurty, chipsy, napoje). Najmniej akcep-
towanymi reklamami były te, które namawiały do zakupu kosmetyków. Proporcje te 

16  Ibidem, s. 171.
17  Por. E. Brombosz , Specyfika oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci, ,,Psychologia 
Wychowawcza”, 1993 nr 1; P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.



100 MareK eJsMont, beata KosMalsKa - Reklama a postawy konsumpcyjne dzieci i młodzieży

wynikają	z	wieku badanych respondentów –	a	więc zainteresowanie reklamowanymi 
produktami było typowe dla tej kategorii	dzieci.	

Wśród reklamowanych produktów	w	czasopismach młodzieżowych czołowe miej-
sca zajmują kosmetyki oraz ubiory, następnie sprzęt komputerowy, telefony komórkowe	
i	gry komputerowe	a	także wydawnictwa muzyczne oraz produkty edukacyjne. Jedynie 
katolicka	Droga oraz	edukacyjny	Victor Gimnazjalista nie zamieszczają reklam. O	ile	
można bez trudu doszukać się ideologicznego uzasadnienia braku reklam	w	tygodniku	
Droga – reklama jest jednoznacznie kojarzona	z	odrzucanym przez Kościół katolicki 
konsumpcyjnym stylem życia, to nie jest tak oczywisty brak reklam	w	przypadku	cza-
sopisma Victor, zwłaszcza jeżeli przyjrzeć się innym tytułom (Cogito, Impuls), które 
wydaje ten sam wydawca – wydawnictwo Aga Press. Te dwa, wymienione magazyny 
zawierają reklamy	w	ilościach średnio 10 procent objętości numeru, lecz adresowane 
są do starszych odbiorców – licealistów, maturzystów oraz studentów. Jest to raczej 
świadoma polityka wydawcy, który nie negując konsumpcjonizmu chce chronić młod-
szego odbiorcę – uczniów szkół gimnazjalnych – przed nieświadomym dokonywaniem 
wyboru takiego stylu życia, przed ocenianiem człowieka na podstawie posiadania, bądź 
nieposiadania, modnych, reklamowanych produktów. Inni wydawcy, najczęściej zagra-
niczne koncerny prasowe, zdają się nie dostrzegać tych niebezpieczeństw	i	bez	skrupu-
łów zamieszczają reklamy np. telefonów komórkowych	w	pismach przeznaczonych dla 
dwunasto-, trzynastolatków, wzbudzając potrzebę ich posiadania. 

Przykładem może być chociażby Magazyn Szczęśliwej Nastolatki „13”, wyda-
wany przez Egmont Polska,	w	którym zamieszczona jest następująca reklama: Masz 
telefon komórkowy? Wybierz własne logo i dzwonek! Twój telefon może być teraz 
wyjątkowy – wystarczy, jeśli dopasujesz do niego obrazek, który ci się  podoba i ory-
ginalny dzwonek18.

Uzyskane	wyniki	z	badań wskazują, że reklamodawcy starannie dobierają typ cza-
sopisma do promowania określonego produktu bądź marki towarowej. Kosmetyki oraz 
ubrania reklamowane są	 w	 zdecydowanej	 przewadze	 w	 pismach skierowanych do 
dziewcząt	i	młodych kobiet, tam też pojawiają się reklamy parafarmaceutyków – głów-
nie leków przeciwbólowych, łagodzących objawy menstruacyjne oraz środków anty-
koncepcyjnych. Sposób reklamowania kosmetyków  sprawić ma  wrażenie	u	młodej 
czytelniczki ich niezbędności; na przykład reklama zatytułowana kusicielka, na	której	
widnieje twarz popularnej amerykańskiej modelki oraz napis: jeśli chcecie kusić pięk-
nym uśmiechem, to koniecznie kupcie sobie nową szminkę Sheer Temptation, firmy 
Rimmel za 23, 90 zł. Kate Moss już uwodzi cudownie różowymi usteczkami19.	

Przesłanie tej reklamy brzmi: jeżeli chcesz być atrakcyjną dziewczyną, wzbudzającą 
zainteresowanie chłopców, kup tę szminkę. Ale podobać się można także	i	wzbudzać 
zazdrość wśród własnej płci:	i niech zlecą się koleżanki, by podziwiać wystrojone Czy-
telniczki Dziewczyny! Niebieski koszyk Giudi, 99 zł, naszyjnik, 27 zł, kolczyki, 22 zł, 

18  „Magazyn Szczęśliwej Nastolatki”, 2005, nr 7.
19  „Dziewczyna”, 2005, nr 8.
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pierścionek, 22, wisiorek River Island, 59 zł20. Jest to więc operowanie przekazem na 
poziomie emocji odbiorcy, który nie tak szybko się zorientuje, że koszt zaimponowania 
koleżankom wyniesie razem 229 złotych,	a	więc dość znaczącą sumę jak na kieszeń 
nastolatki.  Inna reklama zamieszczona	w	tym samym magazynie, lakieru do paznokci	
i	szminki firmy Look, zachęca czytelniczki, by zrobiły wrażenie jednym spojrzeniem – 
wykorzystuje się przy tym grę słów zawierającą logo firmy: Lookatme czyli tłumacząc	
z	języka angielskiego – spójrz na mnie. Kolejny zwrot	w	tej reklamie przekonuje: Bądź 
flexy! Zmieniaj się z chwili na chwilę! Jeśli zapragniesz być... klasycznie elegancka,...
odrobinę romantyczna,...prowokująca,... ekstrawagancka! Tutaj również wykorzysta-
no zbliżone brzmienie słów flexy ( elastyczna)	i	sexy. 

W	podobny sposób reklamowana jest odzież. Bardzo często można zrekonstruo-
wać odwołania do emocji odbiorcy	i	jego elementarnych potrzeb (akceptacji, uzna-
nia, dobrego samopoczucia), na przykład:	W topie Pimkie, 84 zł, szortach, 59 zł i pa-
sku, 79 zł (wszystko Terranova), kapelusiku Troll, 65 zł, Iza wygląda jak gwiazda 21 	
–	a	więc która	z	dziewcząt nie chciałaby się tak poczuć, taki wygląd wart jest więc 
każdej (287 zł) ceny. 

Analizując uzyskane	z	badań wyniki można dostrzec pewne interesujące zjawi-
sko.	Otóż jest jedno czasopismo, skierowane do młodych mężczyzn,	w	którym liczba 
reklam kosmetyków	i	odzieży nie odbiega od średniej liczby reklam tych produktów	
w	pismach dziewczęco-kobiecych. Tym magazynem jest CKM czyli, jak głosi podty-
tuł Czasopismo Każdego Mężczyzny. Dokładniejsza jednak analiza zamieszczanych 
tam reklam	zdaje się tego podtytułu nie potwierdzać. Wszystkie reklamowane męskie 
kosmetyki – wody po goleniu, pianki, żele pod prysznic, dezodoranty, wody toaleto-
we – są markowymi produktami znanych włoskich	i	francuskich firm ( Giorgio Ar-
mani, Calvin Klein, Mexx, Trussardi), których ceny wahają się pomiędzy 150	a	350 
złotych. Także reklamowana odzież czy też modne dodatki, typu paski do spodni, 
zegarki, pochodzą	z	kolekcji renomowanych kreatorów mody	i	nabyć je można tylko	
w	ekskluzywnych	sklepach.	

Można więc stwierdzić, iż reklamowane	w	CKM-ie produkty  nie są przeznaczone 
dla przeciętnego nabywcy lub też, nadawca takiego komunikatu zamierza wytworzyć 
pragnienie nabycia takich towarów właśnie dlatego, że użytkownicy tych towarów 
identyfikowani są jako prawdziwi mężczyźni. 

Przeprowadzone, pod kierunkiem A. Gizy-Poleszczuk,	w	2005 roku ogólnopolskie 
badanie społeczne wśród uczniów szkół podstawowych	i	gimnazjów pt. Nastolatki wo-
bec reklamy, marki, zakupów wykazały, że 64% respondentów szczególnie lubi reklamy 
skierowane	do	dzieci	i	młodzieży22. Badana młodzież ogląda emitowane reklamy	z	du-
żym zaangażowaniem, świadczy	o	tym test polegający na kojarzeniu sloganu	z	marką, 
która go używa	w	swojej reklamie. W	innym eksperymencie badano wpływ marki na 
wybór produktu. Badanym przedstawiono osiem czekoladowych batoników (produkt 

20  Ibidem.
21	 	Ibid.
22	 	Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2006.
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często kupowany przez nastolatków za własne pieniądze)	i	poproszono	o	uszeregowa-
nie ich od tego, który kupiliby najchętniej, do tego, który kupiliby najmniej chętnie. 
Batony różniły się:
	marką: znane	i	reklamowane marki zagraniczne; reklamowane marki polskie, nie-

znane marki polskie wymyślone na potrzeby badania,
	ceną,
	wagą,
	promocją (promowane – bez promocji)	 i	 typem promocji (cenowa – gratis 	

wagowy).
Analiza wyborów pokazała, że ani cena, ani wielkość (waga), ani nawet realcja ceny 

do wagi nie wpłynęła na wybór. Najczęściej wybieranymi okazały się trzy reklamo-
wane zagraniczne marki batonów. Można więc zauważyć, że podstawą ustanawiania 
popularności marki jest reklama. Marki nie reklamowane generują niepewność – nie 
wiadomo czy są „fajne”, czy „obciachowe”. Marka ma silny wpływ na wybory konsu-
menckie nastolatków, stanowi ważne narzędzie budowania tożsamości grupowej oraz 
element walki	o	pozycję	w	grupie rówieśniczej. Informacje racjonalne nie stanowią 
przeciwwagi dla wizerunku marki (np. wiedza	o	tym, że fast foody są niezdrowe nie 
obniża chęci zakupu). Młodzież raczej wie, że produkty markowe nie muszą być lepsze,	
i	że nie należy poddawać się dyktatowi grupy – wydaje się jednak, że nie stosuje tej 
wiedzy	w	praktyce (co pokazał eksperyment	z	batonami)23.

Opisane zjawiska wpisują się	w	szerszy	kontekst	kultury	ponowoczesnej. W	super-
marketach na całym świecie znajdują się te same towary, podobnie opakowane. Ludzie 
noszą takie same ubrania, oglądają identyczne	w	swej strukturze programy telewizyjne	
i	filmy, słuchają tej samej muzyki,	w	podobny sposób spędzają wolny czas. Tak więc,	
w	 społeczeństwie postindustrialnym jednostki okazują się być wręcz powielanymi 
przez kulturę egzemplarzami. Industrializacja	 i	komercjalizacja struktur społecznych 
jest źródłem upowszechniania się konsumpcyjnego stylu życia. Regułom zysku pod-
legają coraz to nowe dziedziny życia: nauka, oświata, kultura, sport,	a	nawet	religia.	
Trudno dzisiaj znaleźć taką sferę	w	strukturze społecznej, która nie byłaby jeszcze pod-
porządkowana zasadom gry rynkowej. Warunkiem ciągłego pochodu komercjalizacji 
jest wzrost konsumpcji, potrzebujący masowych klientów, którzy zadowolą się towa-
rem pięknie opakowanym. Rozbudzaniu konsumpcyjnego stylu życia służy naukowo 
doskonalona sztuka marketingu	i	rozbudowany przemysł reklamowy. Społeczeństwo 
jest stymulowane do konsumowania wytwarzanych	w	nadmiarze dóbr24.	

W	społeczeństwach najbardziej rozwiniętych ekonomicznie – głównie	w	Stanach 
Zjednoczonych Ameryki – zjawisko konsumeryzmu zaczęło być dostrzegane przez 
badaczy społecznych	i	ekonomistów	w	latach siedemdziesiątych XX wieku. Punktem 
wyjścia stałą się redefinicja grup odniesienia – zamiast odnosić się do gospodarstw do-
mowych podobnego typu, co własne, punktem odniesienia stawał się styl życia warstw 
wyższej średniej	i	wyższej. 

23  Ibidem.
24  S. Morawski, Dokąd zmierza współczesna humanistyka ?, Warszawa 1994, s. 37.
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Luksus zaczął być coraz bardziej rozpowszechnianą pokusą. Jednym	z	powodów	
tych zmian był upadek sąsiedztwa jako grupy odniesienia.	Z	ekonomicznego punktu 
widzenia sąsiedztwa są stosunkowo jednorodną grupą. W	latach pięćdziesiątych	i	sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia przeciętny Amerykanin porównywał się	z	innym gospo-
darstwem domowym	o	podobnych dochodach, dlatego też luka pomiędzy pragnienia-
mi	a	środkami była niewielka. W	następnych dziesięcioleciach miejscem odniesienia 
stawało się coraz częściej miejsce pracy. Ponadto stopniowy rozpad więzi sąsiedzkich 
spowodował, że to telewizja stawała się ważniejszym źródłem wskazówek	i	informacji 
konsumenckich.	A	ponieważ media mając tendencję do nadreprezentacji, rozpowszech-
niają styl życia klasy wyższej, który wzmaga pragnienie posiadania.

Wzrost zachowań konsumpcyjnych ma podłoże nie tylko ekonomiczne – wzrost do-
chodów, poziomu życia, dostępu do kredytów, ale także społeczne. Zachowania konsu-
menckie są dzisiaj traktowane często jako jedna	z	form wolności	i	autonomii – człowiek 
powinien	być w stanie kupować, kupować to co lubi, gdzie lubi, tyle ile lubi	i	powinien	
być wolny	w	 tych czynnościach, niezależny zarówno od polityki, rządu, jak	 i	opinii	
innych ludzi. Konsument jest królem. Takie liberalne podejście do konsumpcji opiera 
się na  założeniu, że człowiek jest zdolny do racjonalnych wyborów konsumenckich	
i	kierowania się wyłącznie kryterium zysku. Liberalna koncepcja rynku opiera się na 
klasycznych teoriach ekonomicznym, które opierają się na sześciu założeniach:
1. Konsumenci są racjonalni – ich działania zmierzają do maksymalizacji własnej po-

myślności. Wiedzą co robią	i	podejmują odpowiednie decyzje	i	nie zachowują się 
impulsywnie lub destrukcyjnie.

2. Konsumenci są dobrze poinformowani – mają doskonałą informacje	 i	orientację	
o	produktach	oferowanych	na	rynku.

3. Konsumenci mają stałe preferencje.
4. Preferencje każdego konsumenta są niezależne od preferencji innych konsumen-

tów.
5. Produkcja	i	konsumpcja dóbr nie wywołują „skutków ubocznych”.
6. Konkurencyjność rynku zawiera alternatywy dla konsumpcji – są nimi np. oszczęd-

ności, pomoc innym. 
Część tych klasycznych reguł można zakwestionować. Dzieci często nie są zdolne 

do racjonalnych zachowań konsumpcyjnych, stąd konieczność działań osłonowych, 
takich jak ograniczenie reklamy skierowanej do tej kategorii	wiekowej.	Racjonalny	
konsument powinien unikać produktów szkodliwych dla zdrowia, lecz często reklama 
nakłania do zakupu alkoholu czy wyrobów tytoniowych – to kolejna sprzeczność. 

Także Pierre Bourdieu poddaje krytyce niezależność preferencji konsumenta, twier-
dząc że są one konsekwencją procesów socjalizacji oraz doświadczeń edukacyjnych	
i	wpisują się	w	przynależność do określonych warstwy społecznej. W	ten	sposób	prak-
tyki konsumpcji stają się ważnym elementem utrzymującym podstawowe struktury 
władzy oraz nierówności społeczne.

W	 ten kontekst doskonale wpisuje się również proces globalizacji. Stanowi ona, 
jak pisze Z. Melosik, kolejną formę ekspansji dominacji	i	zależności, której istotą jest 
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polityczne, kulturowe	 i	ekonomiczne podporządkowanie peryferii wobec	normatyw-
nego centrum, którego misją jest edukować świat	w	cywilizowany sposób. Istotną ce-
chą takiego ujęcia jest przekonanie	o	postępującej homogenizacji świata, która wynika	
z	rozpowszechnianych	kulturowych	standardów	Zachodu25.

Wszystkie te powyższe zjawiska: konsumpcjonizm, uniformizację oraz globalizację 
można było odtworzyć między innymi	w	analizowanych programach telewizyjnych	
i	czasopismach młodzieżowych.

advERTISIng – ChIldISh and young  ConSuMER’S aTTITudE To IT 
– SuMMaRy 

Among all of the forms of marketing communication, an advertisement is the one which exerts the 
biggest influence on the consumer’s behaviours, especially at the young and childish age, as the groups not 
impervious to the marketing and psychological techniques used in advertisements. Recently concerns and 
corporations turn to the young consumers quite often, perceiving their buying power, needs, expectations 
and preferences. They wish them to be loyal customers as long as possible.

The advertisements become an element to mould the attitudes, behaviours, lifestyle of young gene-
ration – being based mainly on commercialisation and carnivalisation. Commercialisation of the social 
structures, however, is	a	source of  consumer lifestyle dissemination. 

Newer and newer spheres of life: science, education, culture, sport, even religion are subject to the 
rules of profit. Nowadays, it is hard to find such sphere, which wouldn’t be conformed to the rules of  the 
marketing games. The art of marketing skills scientifically improved  and  complex advertising industry are 
conducive to arousing of the consumer lifestyle. The society, including children and the youth obviously, is 
stimulated to consume the goods produced in excess. In such way closing and self-propelling mechanism is 
created, what the authors of the paper would like to demonstrate and draw to it reader’s attention. 
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MłodzIEż PogRanICza zaChodnIEgo  
W PRoCESIE EdukaCjI WIElokulTuRoWEj

Podstawowym założeniem struktury, jaką jest Unia Europejska (w	 skrócie	
UE) jest wielokulturowość	i	wielojęzyczność społeczeństwa Starego Kontynentu.	
W	ideale europejskiego wychowania zawarte są m.in. takie hasła	i	kierunki	dzia-
łań jak: wychowanie	w	duchu tolerancji religijnej, społecznej, rasowej, politycz-
nej, otwartość na innych, wymiana informacji, przyjaźń, dialog, nauka języków 
obcych. Jednak idea społeczeństwa europejskiego otwartego	 i	 tolerancyjnego,	
w	którym „inny” mógłby być postrzegany jako ciekawy	i	przyjazny nie jest łatwa 
do realizacji. Europa jest wciąż kontynentem, który doświadcza wielu podzia-
łów	i	konfliktów. W	tej złożonej	i	niełatwej sytuacji niebywałe znaczenie zyskuje 
edukacja, szczególnie ludzi młodych; nauczanie, za pomocą którego możliwym 
będzie odpowiedź na pytanie: jak edukować młodzież,	z	poszanowaniem warto-
ści narodowych	i	jednocześnie uczestniczyć aktywnie	w	procesie integracji UE?. 
Tym samym, jednym	z	priorytetów edukacji europejskiej staje się tolerancja. 

J.Keller1 wskazał na dwa znaczenia terminu tolerancja. Można mówić	o	niej	
jako	 o	 postawie oraz jako zasadzie moralnej. O	 tolerancji	 jako	 pewnej	 warto-
ści	w	systemie wartości człowieka mówi się wówczas, kiedy ktoś ocenia kogoś	
w	kategoriach	tolerancji	i	nietolerancji. Tolerancja jako wartość wyznacza różne 
strukturalnie jednorodne zachowania się ludzi	w	zmiennej rzeczywistości. Jako 
wartość	i	zasada stosowana jest zawsze bez względu na okoliczności,	w	każdej 
sytuacji, ponieważ stanowi jedną	z	naczelnych wartości człowieka. Nieco inaczej 
podchodzi do tematu M. Ossowska2 twierdząc, że tolerancja jest cnotą „miękką”, 
która stoi na straży współżycia społecznego, ale nie stanowi bezwzględnie obo-
wiązującej normy moralnej tylko zalecenie moralne. S. Świeżawski3 wskazuje, że 
tolerancja jest wartością, cnotą, gdyż wynika	z	pokory	i	uznania bliźniego.

J. Keller4 podkreśla, że słowo „tolerować” ma zastosowanie tylko tam, gdzie 
dwa warunki występują jednocześnie: przykrość	 i	możliwość usunięcia przy-
czyny ją powodującej. Stwierdza, że jeżeli człowiek nie interweniuje, mimo 
sprzeciwów, to czyni tak dlatego, że uznaje	i	szanuje prawo do wolności myśli	
i	działania, postępuje tolerancyjnie we właściwym znaczeniu. Jeśli kieruje się 

1 J. Keller, Tolerancja jako zasada i postawa, „Studia Socjologiczne”, 1960, nr 1.
2  Szerzej: M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.
3  S. Świeżawski, O właściwe rozumienie tolerancji, „Znak”, 1993, nr 6.
4	  J. Keller, Tolerancja jako zasada i postawa, „Studia Socjologiczne”, 1960, nr 1.
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innymi motywami, to nie jest to właściwa postawa tolerancyjna. W. Wiśniew-
ski5 rozpatruje tolerancję jako ogólną postawę człowieka, która jest wypadkową 
dwóch przeciwstawnych postaw: dezaprobaty wobec sądów	i	zachowań innych 
osób oraz niepodejmowania działań zmierzających do zmiany tego stanu rze-
czy. Tolerancja jako postawa wyraża się	w	działaniu, jest efektem wychowania, 
zdobywa się ją wraz ze społecznym dojrzewaniem jednostki.

Akceptacja, poszanowanie, szacunek nigdy nie są bezwarunkowe	i	bezgranicz-
ne. Tolerancja ma zatem swoje granice. Zdaniem Kellera6 granicą tolerancji jest 
nietolerancja innych, która powoduje ograniczenie naszej wolności	i	wolności lu-
dzi, którzy znaleźli się	w	sytuacji nietolerancji. Stąd gwarancją tolerancji jest nasza 
nietolerancja dla nietolerancji innych. Według R. Holly7 granice tolerancji określa 
przede wszystkim hierarchia wartości lub też ważności	i	centralności / peryferyj-
ności postaw. Wartości – determinując uprzedzenia, przesądy, postawy pośrednio 
wyznaczają granice tolerancji wobec zjawisk, osób	i	spraw, których te uprzedzenia, 
przesądy	i	postawy dotyczą. Nie można mówić – zdaniem autora -	o	jakiejś jednej, 
stałej granicy tolerancji; granica ta bowiem przebiega różnie,	w	zależności od tego, 
jak poszczególne fakty, sytuacje	i	obiekty społeczne są identyfikowane	i	kwalifiko-
wane. Tolerancja jest też stopniowalna. Zarówno	z	teoretycznego, aksjologicznego 
punktu widzenia, jak	i	w	praktyce społecznej, owe granice	i	stopnie tolerancji są 
zawsze	w	znacznej mierze umowne i/lub arbitralne.

W	literaturze przedmiotu badania dotyczące tolerancji	i	wielokulturowości 
mają dość bogatą tradycję. Najczęściej studia nad tym zagadnieniem występują	
w	powiązaniu	z	dwoma kwestiami: stosunkiem do innych narodów oraz stosun-
kiem do innych religii. W	przedłożeniu prezentowane są wyniki badań dotyczą-
cych zachowań tolerancyjnych młodzieży wobec innych narodów.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych	i	ponadpodstawowych	znaj-
dują się na takim etapie rozwoju, kiedy zaczyna się zauważać różnice systemów 
wartości	i	odmienne formy zachowania się ludzi. Ukształtowana	w	tym okresie 
postawa tolerancji może rzutować na późniejsze życie. Referowane	w	artyku-
le fragmenty wyników badań dotyczących tolerancji opierają się na materiale 
uzyskanym	 w	 trakcie realizacji szerszych badań na temat postaw młodzieży 
– członków  Szkolnych Klubów Europejskich (w	skrócie SKE) wobec społe-
czeństwa obywatelskiego, wiosną 2001 roku. 

SKE są jedną	z	form działań europejskich służących wspieraniu założeń edu-
kacyjnych UE. Są	to	stowarzyszenia	uczniów	i	nauczycieli	na	rzecz	upowszech-
niania	 wiedzy	 o	 Europie. Najczęściej powstają	 w	 szkołach podstawowych lub 
średnich	 i	samodzielnie określają zakres działania. Istnieją	w	wielu	krajach	eu-

5  W. Wiśniewski, Postawa tolerancji. Korelaty i uwarunkowania, „Studia socjologiczno-poli-
tyczne”, 1967, nr 19.
6  J. Keller, Tolerancja jako zasada i postawa, „Studia Socjologiczne”, 1960, nr 1.
7  R. Holly, Wartości polityczne w świadomości polskiej młodzieży, Warszawa 1994.



107Część I - MłodzIeż we współCzesnyM śwIeCIe

ropejskich8, zaś	w	Polsce zaczęły być tworzone na początku lat 90-tych ubiegłe-
go	wieku	i	do dziś rozwijają się bardzo dynamicznie. W	2001 r.	w	wojewódz-
twie lubuskim były 42 kluby,	w	całym kraju ponad 503,	w	2006 r.	w	woj.	lubu-
skim ich liczba wzrosła do 66,	a	w	kraju do 2012 (stan na koniec października,		
www.cie.gov.pl). Głównym celem SKE jest m.in. rozwijanie świadomości euro-
pejskiej, działanie na rzecz integracji europejskiej i kształtowanie tolerancji.

Celem niniejszych badań była próba oceny czy i w jakim stopniu SKE sprzy-
jają kształtowaniu pozytywnych postaw wobec demokracji oraz określenie 
miejsca SKE w strukturze instytucji wspomagających przygotowanie młodych 
ludzi do życia w ustroju demokratycznym i w integrującej się Europie.

Do szczegółowych analiz zostały zakwalifikowane materiały uzyskane od 246 ba-
danych – członków SKE w wieku 14 - 20 lat. Wśród respondentów najwięcej było 
uczniów w wieku 14 - 16 lat. Stanowili oni 60,6% badanych. Siedemnasto-i osiemna-
stolatkowie stanowili 28,5%, a dziewiętnasto- i dwudziestolatkowie – 11,0%. 39,1% 
to uczniowie liceum ogólnokształcącego, 10,3% - liceum zawodowego, 50,6% - gim-
nazjum. Wśród badanych dziewczęta stanowiły 58,8%, a chłopcy 41,2%. Badania 
objęły młodzież zrzeszoną w SKE działających na terenie województwa lubuskiego.

Europa w koncepcjach młodzieży

Często słyszymy, że idee demokracji nie mogą być realizowane bez uwzględ-
nienia dziedzictwa kulturowego Europy, jej zróżnicowania narodowego i re-
gionalnego. Do grona Wspólnoty Europejskiej przyjmowane są kolejne kraje 
deklarujące wartości wspólne zachodnim demokracjom. Najogólniej, wszystkie 
działania mają przyczynić się do demokratyzacji życia na kontynencie. Wobec 
powyższego zapytano młodzież, jaki kształt Europy pragnęłaby najbardziej. 

Tabela 1. Pożądany przez członków SKE kształt Europy (w %)

Cechy Europy
Rodzaj	odpowiedzi

Tak Nie

Jeden	ustrój 55,9 44,1

Brak	granic 75,9 24,1

Jeden język 39,2 60,8

Jedna	religia 22,5 77,5

Analiza statystyczna pozwoliła stwierdzić, że młodzież w większości 
(75,9%) wyraziła pragnienie „Europy bez granic”, przeciwników tej idei było 
24,1%. Osoby aprobujące jeden ustrój w Europie stanowiły 55,9%, a będące 
za wielością ustrojów - 44,1%. Dla większości badanej młodzieży szkolnej 
8  SKE działają w	Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Irlandii, Holandii, Portugalii, 
Norwegii, na Węgrzech i	we Włoszech (www.cie.gov.pl).
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– członków SKE, najbardziej odpowiednim ustrojem dla wspólnej Europy jest 
ustrój demokratyczny. Takiej odpowiedzi udzieliło 62,2% ankietowanych, dla 
1,0% kwestia ta nie miała znaczenia. 5,0% uczniów było za nowym ustrojem, 
a 31,6% nie potrafiło określić własnego stanowiska.

Istnienie w Europie jednego języka akceptowało 29,5% badanych. Najczęś-
ciej wskazywany był język angielski. Za tą ideą opowiedziało się 19,6% re-
spondentów. Część młodzieży popierała też wizję Europy, w której dominował 
język polski (1,1%), 2,6% – niemiecki, 1,8% – francuski. 4,4% badanych była 
za innym nowym językiem. Zdecydowana większość (77,5%) była za Europą 
wielu religii, a 22,5% akceptowałaby Europę z jedną religią.

Stosunek do innych narodów

M. Carrithers9 podkreśla, że poznawać siebie możemy jedynie w relacji z in-
nymi. „Stosunek do „innych” obejmuje zarówno te określenia, które dotyczą 
relacji międzyosobniczych, jak te, które odnosić można do relacji jednostka 
– naród czy relacji międzynarodowych”10. Od lat siedemdziesiątych XX wieku 
przeprowadzono wiele badań mających na celu ustalenie, jaki jest stosunek Po-
laków (również młodzieży) do różnych narodowości oraz próbowano mierzyć 
dystans społeczny względem różnych nacji11.

W świetle badań struktura pozytywnych reakcji Polaków wobec innych naro-
dów jest zmienna, co oznacza, że p referencje w różnych okresach zmieniały się. 
Przyczyny wydają się być różne. Wskazuje się m.in. na rolę propagandy, zmianę 
zagranicznych sojuszy powiązanych z transformacją systemu, na oddziaływanie 
środków masowego przekazu. Jak podkreśla Z. Chlewiński12, niebagatelną rolę od-
grywają osoby znaczące i grupy odniesienia, stosunek do historii i jej nauczanie, 
popularne żarty i dowcipy. Najczęściej wymienia się następujące czynniki mające 
wpływ na kształtowanie stosunku całej zbiorowości Polaków do innych narodów:
1. ocena standardu życia danego narodu, 
2. podobieństwo systemu politycznego wytworzonego przez dany naród,
3. historyczne doświadczenia Polski i Polaków w stosunkach z innymi narodami,
4. postrzeganie podobieństwa danego narodu do narodu polskiego pod wzglę-

dem kulturowym, etnicznym czy wyznaniowym13.

9  M. Carrithers, Dlaczego ludzie mają kultury, Warszawa 1994.
10  R. Suchocka, Integracja europejska w polskiej perspektywie, Poznań 1999, s. 82.
11  Zob. np. R. Holly, Przeobrażenia świadomości Polaków w latach osiemdziesiątych, War-
szawa 1989; R. Holly, Wartości polityczne w świadomości polskiej młodzieży, Warszawa 1994; 	
J. Garlicki, Społeczeństwo przyszłości, Warszawa 1995; R. Suchocka , Integracja europejska 
w polskiej perspektywie, Poznań 1999.
12  Z. Chlewiński, Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:] 	
Z. Chlewiński, Z. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.
13  A. Jasińska –Kania, Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec różnych na-
rodów i państwa, „Kultura i	Społeczeństwo”, 1991 nr 4.
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Aby stwierdzić obecność tolerancji lub 
nietolerancji w postawach jakiejś osoby, 
należy poznać jej emocje wobec obiektu 
postawy. Najprostszym sposobem zbada-
nia emocjonalnego stosunku responden-
tów było pytanie o sympatię lub niechęć 
wobec innych, za pomocą którego można 
badać jedynie deklarację emocji, wypo-
wiadaną bez głębszego zastanowienia. 
Tę odruchowość można jednak traktować 
jako pewną zaletę, bowiem pozwala ona 
ujawnić pierwszą reakcję, która jest za-
razem najbardziej spontaniczna i stanowi 
podłoże zachowań społecznych. 

Stosunek uczniów – członków SKE 
do innych narodów starano się zdiagnozo-
wać poprzez pryzmat dwóch zagadnień: po 
pierwsze	– sympatii do innych narodów, po 
drugie – gotowości do utrzymywania kontak-
tów z przedstawicielami innych narodów. 

Z uzyskanych danych wynika, że istnie-
je duże zróżnicowanie sympatii do przed-
stawicieli różnych narodowości. Wśród 
pięciu narodów cieszących się największą 
sympatią respondentów aż trzy to zamiesz-
kujący basen Morza Śródziemnego. Najbar-
dziej lubiani są Włosi (72,0% badanych). 
Następne w kolejności to: Hiszpanie (67,5%), Anglicy (65,8%), Francuzi (64,2%) 
i Grecy (62,1%). Te wysoko usytuowane na skali sympatii narody wzbudzają praw-
dopodobnie pozytywne reakcje ze względu na historyczne więzi i postrzeganie po-
dobieństwa pod względem mentalności i zachowań. Wiele osób uważa np. że tzw. 
charakter narodowy Polaków jest najbliższy włoskiemu czy francuskiemu. Istotny 
wpływ na kształtowanie wizerunku narodów mają też ekonomiczne aspiracje Pola-
ków. Tym np. można by tłumaczyć sympatię do Anglików. 

Najmniejszą sympatią młodzież darzyła: Niemców (47,6%), Szwedów (47,6%), 
Słowaków (43,9%), Austriaków (37,9%), Żydów (32,0%), Rosjan (29,0%) i Cy-
ganów (24,2%). A zatem, do kategorii krajów najmniej lubianych zaliczono dwa 
sąsiedzkie narody: Niemców i Rosjan. Może to być emocjonalna odpowiedź na 
wydarzenia polityczne ostatnich czasów. Ponadto przyczyn takiego stosunku należy 
też szukać w historycznych doświadczeniach z tymi narodami. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż zdecydowanie większą sympatią są darzeni Niemcy niż Rosjanie, którzy 
ulokowali się na przedostatnim miejscu na skali sympatii, tuż przed Cyganami.

Tabela 2. Sympatia wobec innych narodów 
(w%)

Rodzaj	odpowiedzi
Lubię Nie lubię

Włosi 72,0 28,1
Hiszpanie 67,5 32,5
Grecy 62,1 37,9
Francuzi 64,2 35,5
Holendrzy 57,7 42,3
Anglicy 65,8 34,2
Portugalczycy 49,4 50,4
Czesi 54,5 45,5
Norwegowie 50,4 49,6
Finowie 47,2 52,8
Irlandczycy 50,4 49,4
Belgowie 46,4 53,7
Duńczycy 44,8 55,3
Szwedzi 47,6 52,4
Słowacy 43,9 56,2
Niemcy 47,6 52,4
Austriacy 37,9 62,0
Żydzi 32,0 68,0
Rosjanie 29,0 71,0
Cyganie 24,2 75,8

*Wartości po zsumowaniu przekraczają 100%, 
ponieważ badani mogli udzielić więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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Mówiąc o stosunku do innych narodów czy narodowości nie można ograniczyć 
się jedynie do uczucia sympatii. Amerykański uczony E.S. Bogardus14 już w latach 
dwudziestych XX wieku zaproponował metodę badania dystansu społecznego rozu-
mianego jako gotowość lub brak gotowości do nawiązywania kontaktów z przedsta-
wicielami innej grupy społecznej. Metoda ta polegała na przeprowadzaniu pomiaru 
za pomocą testu, na który składało się kilka do kilkunastu twierdzeń wyrażających 
różny stopień skłonności do utrzymywania kontaktów z członkami zbiorowości 
innych niż własna grupa społeczna. Taki test pozwala bliżej poznać ewentualne 
uprzedzenia badanych wobec obcych, choć jak zauważają niektórzy badacze, nie 
wychodzi, podobnie jak pytania dotyczące sympatii, poza sferę deklaracji15.	

Prośba skierowana do badanych brzmiała następująco: „Wymień po trzech 
przedstawicieli narodów, w stosunku do których zgodziłbyś się lub nie, na: 
1. przynależność do grona twoich bliskich znajomych,
2. zamieszkanie w najbliższym sąsiedztwie,
3. małżeństwo bliskiego krewnego,
4. krótkookresowy pobyt w Polsce.

Tabela 3. Poczucie dystansu wobec innych narodów (w %)

Naród

Zgoda	na	
przynależność 

do	grona	
znajomych

Zgoda	na	
zamieszkanie 
w sąsiedztwie

Zgoda	na	
małżeństwo 

bliskiego	
krewnego

Zgoda	na	
krótkotrwały 

pobyt	w	
Polsce

Zgoda	na	
uzyskanie	

obywatelstwa	
polskiego

Francuzi 33,7 37,8 37,7 24,0 29,1
Hiszpanie 26,7 29,0 25,5 20,0 23,0
Włosi 27,6 27,8 35,1 21,1 24,3
Anglicy 38,5 32,7 44,7 20,0 28,3
Niemcy 21,0 22,3 29,0 17,7 15,9
Holendrzy 10,9 14,4 11,2 16,9 13,9
Grecy 16,6 13,9 9,5 13,2 12,5
Portugalczycy 6,6 5,3 7,7 9,2 6,7
Irlandczycy 4,8 5,8 6,5 7,3 5,4
Belgowie - - 2,6 7,8 3,5
Finowie 7,9 5,4 4,8 7,8 3,1
Czesi 9,2 12,5 7,4 11,4 15,9
Słowacy 4,4 3,5 4,8 7,8 9,7
Norwegowie 5,7 3,5 5,3 6,4 5,3
Żydzi 3,5 3,1 2,6 7,3 7,1
Cyganie 2,6 0,8 2,6 10,1 4,0
Rosjanie 5,2 3,5 2,1 11,4 4,8

*Wartości po zsumowaniu przekraczają 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż jed-
nej	odpowiedzi.

14	  E.S. Bogardus, Measuring Social Distance, „Journal of Applied Sociology”, 1925, nr 9.
15  R. Holly, Przeobrażenia świadomości Polaków w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989.
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Wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują na dystanse społeczne dzielące ba-
daną młodzież od innych narodów. Bez względu na to, który z aspektów weźmie-
my pod uwagę, członkowie SKE odczuwali najmniejszy dystans wobec Anglików, 
Francuzów, Włochów oraz Hiszpanów. Jednak warte jest podkreślenia, że mimo 
deklarowanej sympatii do tych narodów, młodzież częściej nie przyznawała im 
uprawnień niż je przyznawała. Zakres osób, które byłyby skłonne przyznać przy-
wileje w wyróżnionych sferach życia w żadnym wypadku nie przekroczył 40,0%. 
Niewielki wyjątek dotyczył jedynie zgody bliskiego krewnego na małżeństwo 
z Anglikami. W tym przypadku nie miałoby nic przeciwko niespełna 45,0% ba-
danych. Jeszcze bardziej surowa w swej opinii młodzież okazała się w kwestiach 
zgody na krótkotrwały pobyt cudzoziemców w Polsce i przyznania im obywatel-
stwa polskiego. W tej sferze życia na zgodę najczęściej mogliby liczyć Francuzi, 
Anglicy, Włosi, Hiszpanie. Jednak liczba osób pozytywnie odnosząca się do tej 
kwestii nie przekroczyła w żadnym przypadku 30,0%.

Największy dystans młodzież odczuwała wobec Żydów, Rosjan i Cyganów, 
a więc tych przedstawicieli, wobec których najczęściej dominowały uczucia anty-
patii. Wyjątek stanowią Niemcy, którzy uplasowali się w pierwszej piątce narodów, 
za Anglikami, Francuzami, Włochami i Hiszpanami, którym młodzież skłonna by-
łaby przyznać przywileje w poruszanych sprawach. Jednak w przyznaniu Niemcom 
obywatelstwa polskiego młodzi respondenci wykazywali już zdecydowanie więk-
szy dystans. W tej kwestii wyraziło aprobatę niespełna 16,0% badanych (15,9%). 
Podobnie uczniowie zachowali się wobec Czechów. Zaledwie 15,9% byłoby skłon-
nych do przyznania naszym sąsiadom podwójnego obywatelstwa. 

Uprawnienia dla mniejszości narodowych

Jednym z aspektów stosunku do innych narodów jest zakres uprawnień przy-
znawanych mniejszościom. Współcześnie często podejmuje się problematykę 
mniejszości narodowych, nadając jej szczególne znaczenie, a także podkreśla-
jąc, że Polska jest ojczyzną wielu mniejszości narodowych16. Jednakże uznanie 
za istotne praw i obowiązków mniejszości narodowych i zagwarantowanie im 
tego poprzez zapis w konstytucji nie jest jednoznaczne z ich respektowaniem. 
Stąd w badaniach uznano za istotne przedstawienie poglądów młodzieży na te-
mat gwarancji praw mniejszości w aspekcie praw mniejszości na terenie szkoły. 
Respondentom zadano miedzy innymi następujące pytanie: Czy, Twoim zda-
niem, uczniowie innych narodowości uczący się w polskiej szkole, powinni mieć 
swoich reprezentantów, np. w samorządzie szkolnym?. Okazuje się, że 30,5% 
członków SKE zdecydowanie przychylnie odnosło się do możliwości posiada-
nia przez uczniów innych narodowości swoich reprezentantów na terenie szko-
ły. Udział uczniów, którzy nie do końca byli pewni swojego zdania na ten temat 
16  Por. M. Kempy, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza 
społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997; P. Madajczyk (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, 
Warszawa 1998.
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stanowił 26,8%. Zatem łączny wskaźnik procentowy ankietowanych, którzy nie 
mieliby nic przeciwko dopuszczeniu uczniów innych narodowości do organów 
samorządowych w szkole, był stosunkowo duży. Wynosił on 57,3%. Obojęt-
ność w tej kwestii wykazało 29,7% badanych. Opinię negatywną prezentowało 
13,0%. 

Podobnie przedstawia się sytuacja odnośnie kolejnego pytania skierowanego 
do młodzieży: Czy, Twoim zdaniem, uczniowie innych narodowości uczący się 
w polskiej szkole powinni mieć prawo do manifestowania swojej odrębności na-
rodowej, np. podczas swoich świąt narodowych?. Łączny wskaźnik procentowy 
badanych, którzy wybrali „zdecydowanie tak” i „raczej tak” wynosił 58,5%. 
Jednak pełną akceptację tej sytuacji wyraziło już 31,0%. Odpowiedzi na powyż-
sze pytania dostarczają dowodów pewnej powierzchowności niektórych dekla-
racji młodzieży dotyczących akceptacji zasady równości i poszanowania praw 
obywatelskich. Na poziomie ogólnych deklaracji uczniowie nie mają kłopotów 
z akceptacją swobód i praw obywatelskich, bowiem przywiązanie do swobód 
obywatelskich łącznie deklarowało 84,4% badanych. Ta znacząca większość 
uważała, że nie wolno ograniczać praw obywatelskich, a jeżeli już, to w sytua-
cjach wyjątkowych i na bardzo krótko. Jednakże w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów ów próg rozumienia i praktycznej tolerancji okazał się już znacznie 
niższy. Młodzież nie była już bowiem przekonana, że „inni” winni posiadać te 
same prawa obywatelskie co Polacy lub też miano by im przyznać pełne prawa 
do ochrony i rozwoju własnej kultury.

Tym samym badania wskazują, iż tolerancja rośnie w miarę jak młodzi mają 
większy kontakt z przedstawicielami innych narodów. Związane to jest z sy-
stematycznym doświadczaniem inności, świadomym uczeniem się życia wśród 
wieloznaczności. Proces ten wspomagany powinien być jednak między innymi 
poprzez edukację, w tym europejską, która nabiera znaczenia ponadkulturowe-
go czy międzykulturowego, wymaga nowego spojrzenia na los świata i człowie-
ka, umiejętności współistnienia i współdziałania, realizowania zasad pluralizmu 
etnicznego, religijnego, kulturowego, demokracji17. Stoi ona przed wyzwaniem 
kształtowania świadomej solidarności ogólnoludzkiej i zrozumienia. Jak twier-
dzą niektórzy badacze, postrzegana w tej perspektywie edukacja jest bardziej 
procesem komunikowania się, uczenia się porozumiewania niż kumulowaniem 
wiedzy. Komunikowanie międzykulturowe jest zaś przekraczaniem granic 
własnej kultury, wychodzeniem na pogranicza, styki kulturowe, po to, aby - jak 
pisze J. Nikitorowicz18- wrócić bogatszym wewnętrznie i nabyć umiejętność 
porównywania w kategoriach nie „lepsze-gorsze”, ale w kategoriach „inne”.

17  Zob. A. Szczurek-Boruta, Szkoły na Podbeskidziu wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, 
[w:] T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Katowice 2000; L. 
Witkowski, Z. Kwieciński (red.), Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1992.
18  J. Nikitorowicz, Pogranicze – tożsamość - edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s. 441 - 442.
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WESTERn boRdERland’S youTh  
In MulTICulTuRal EduCaTIon PRoCESS – SuMMaRy 

One of the ideas of EU is to create multi – cultural of European societies. The idea of Europe-
an education contains the following directions of activity: tolerance of religion, race and political, 
learning of languages. The idea of European society (tolerant) is not easy to realize. Europe is still 
the place of many conflicts. In this difficult and complicated situation, education is very important, 
specially European education. It is often recognized as a part of civic education which teaches young 
people the rules of behaving in state’s system and as the priority of European integration.

One of the form of European education are European School’s Societies (ESS). Idea of these 
Societies came to life in Portugal. They is the basic of Portugal’s project “European Dimension of 
Education”. ESS are in many countries. In Poland they appeared at the beginning of 90s of the last 
century and they have been developing very dynamically.

This	article	presents	a	part	of	sociological	research	results	concerning	attitudes	young	people	
(members of ESS) to democracy, specially tolerant attitude towards other nations. This aspect is 
very important part of democracy and civic society. Besides, creating tolerant attitudes among yo-
ung people is also the main purpose of European education.
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dzIałalnoŚć oRganIzaCjI MłodzIEżoWEj  
W PolSCE na PRzykładzIE zWIązku MłodzIEży 

MnIEjSzoŚCI nIEMIECkIEj

Związek Mniejszości Młodzieży Niemieckiej (w	skrócie ZMMN) został po-
wołany do życia zgodnie	z	Traktatem	o	dobrym sąsiedztwie	i	przyjaznych współ-
pracy, podpisanym	w	Bonn 17 czerwca 1991 roku. Po podpisaniu tego Traktatu 
powstały dogodne warunki do rozwoju działalności organizacji Mniejszości Nie-
mieckiej na terenie Polski,	w	związku	z	tym zaczęły się tworzyć rozmaite gru-
py skupiające młodzież. W	1992 roku podjęto decyzję	o	połączeniu dwóch rów-
nolegle działających struktur zrzeszających młodzież Mniejszości Niemieckiej: 
Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz Związku Młodzieży Pocho-
dzenia Niemieckiego. Celem takiego działania było uniezależnienie organizacji 
młodzieżowej od Towarzystw Społeczno – Kulturalnych oraz ułatwienie, poprzez 
scentralizowanie odbiorcy, przekazywania środków przez stronę niemiecką.

Na początku swojej działalności, na fali wielkiego entuzjazmu związanego	
z	możliwością działalności organizacji mniejszości narodowych, Związek liczył 
około 15 tysięcy członków, później liczba ta zaczęła systematycznie spadać. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest wiele m.in. masowe wyjazdy młodzieży na Zachód, 
konieczność podjęcia działalności zarobkowej lub edukacja uniemożliwiające 
aktywne	uczestnictwo	w	działalności Związku. Ponadto działania podejmowane	
przez Związek nie zawsze odpowiadają na potrzeby młodych ludzi1.

Obecnie Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej jest zrzeszony	w	czterech	
okręgach: opolskim, śląskim, gdańskim	i	wrocławskim,	a	główna siedziba znajduje 
się we Wrocławiu. Na terenie Śląska organizacja ta działa od 1992 roku	 i	 liczy	
obecnie około 1500 członków. Do organizacji, na Opolszczyźnie, należy młodzież 
kulturowo związana ze Śląskiem, jak	i	Niemcami. Aby stać się członkiem ZMMN 
należy spełnić wymogi formalne, czyli: wypełnić deklarację członkowską, opłacać 
regularnie składki oraz działać zgodnie	z	celami statutowymi Związku. Członkiem 
organizacji może być każda osoba narodowości niemieckiej, członek społeczno 
– kulturalnego stowarzyszenia mniejszości niemieckiej	w	Polsce	w	wieku od 16 
do 30 lat2. Głównym celem działalności ZMMN jest pielęgnacja	 i	popularyzacja	
1  Por. D. Berlińska, Mniejszość Niemiecka w Polsce, [w:] D. Bingen, K. Malinowski (red.), 
Poznań 2000.
2  Statut Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej: 
http://www.bjdm.eu/viewpage.php?page_id=3.

115Część I - MłodzIeż we współCzesnyM śwIeCIe



116 anna sławIńsKa - Działalność organizacji młodzieżowej w Polsce...

kultury, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego,	a	także nauczanie języka niemie-
ckiego, umacnianie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej	i	polskiej, walka 
ze stereotypami	i	wzajemnymi uprzedzeniami, uczestnictwo	w	życiu publicznym	
i	rozwijanie współpracy polsko – niemieckiej oraz wspieranie kształcenia	i	zdoby-
wania kwalifikacji zawodowych członków związku. Ponadto celem organizacji jest 
aktywne włączanie się do międzynarodowej wymiany młodzieżowej	i	studenckiej	
oraz zaspokajanie potrzeb młodzieży pochodzenia niemieckiego3.

Struktura Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej jest trójstopniowa. 
Najwyższymi władzami	w	ZMMN	w	Rzeczypospolitej jest Rada Związku. Orga-
nem kierującym związkiem pomiędzy posiedzeniami Rady Związku jest Zarząd 
Krajowy Związku,	a	organem pełniącym funkcje kontrolne jest Komisja Rewizyj-
na. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi	w	związku są okręgi, które mogą 
zostać utworzone na obszarze, gdzie działa co najmniej jedno koło terenowe. Naj-
wyższą władzą okręgu jest Konferencja Okręgowa,	a	organem kierującym pra-
cami okręgu między posiedzeniami Konferencji Okręgowej jest Zarząd Okręgu. 
Ponadto organem kontrolnym	w	okręgu jest Okręgowa Komisja Rewizyjna. 

Podstawową jednostką terenową	w	ZMMN są koła terenowe, zakładane za zgo-
dą co najmniej piętnastu członków	i	za zgodą Zarządu Okręgu. Władzami	w	kole	
terenowym są zebrania koła, Zarząd Koła oraz organ kontrolny	w	postaci Komisji 
Rewizyjnej4. Obecnie jest około 50 kół, najwięcej	w	województwie opolskim. 

ZMMN jest niewątpliwie najprężniej działającą organizacją młodzieżową 
na Opolszczyźnie, wydającą własną gazetę „Antidotum”, organizującą liczne 
imprezy kulturalne	 i	sportowe, projekty edukacyjne oraz kursy językowe. Jed-
nocześnie członkowie Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej starają się 
aktywnie uczestniczyć	w	działalności politycznej zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak	i	wspierać Mniejszość Niemiecką	w	działaniach podejmowanych na szczeblu 
krajowym. W	2005 roku Związek wystawił trzech kandydatów	w	wyborach	do	
parlamentu oraz aktywnie uczestniczył	w	pracach Komitetu wyborczego Wybor-
ców „Mniejszości Niemieckiej”.

Jednakże działalność młodzieżówki skupia się przede wszystkim na przestrzeni 
lokalnej, wkład	w	politykę krajową jest dużo mniejszy	i	ogranicza się do pomocy	
w	trakcie kampanii wyborczych oraz współpracy	z	posłami	w	sprawach	istotnych	
dla członków ZMMN. Do dużych akcji politycznych,	w	które młodzieżówka była 
bezpośrednio zaangażowana można zaliczyć akcję na rzecz zniesienia podwój-
nego opodatkowania. Działaczom ZMMN udało się zebrać 15 tysięcy podpisów 
pod protestem przeciwko podwójnemu opodatkowaniu5.

Ponad to młodzież zrzeszona	w	ZMMN podejmuje działania na rzecz popra-
wy wzajemnych relacji pomiędzy mniejszością niemiecką	a	polską większością. 
Świadczy	o	tym chociażby fakt, iż około 30% członków ZMMN nie ma pocho-

3  Ibidem.
4	 	Ibid.
5  Wywiad z	Piotrem Koziolem przeprowadzony w	styczniu 2007 roku (w	posiadaniu autorki).
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dzenia niemieckiego,	 a	działa	w	organizacji, gdyż na jej terenie jest to jedyna 
możliwa forma aktywności społecznej. W	tym miejscu pojawia się kolejny aspekt 
działalności ZMMN, jako organizacji młodzieżowej, która działa również na pro-
wincji,	w	niewielkich miastach	i	wioskach, zapewniając młodym ludziom moż-
liwość aktywnego spędzania czasu wolnego	i	stwarzającą możliwość aktywnego 
angażowania się młodzieży	w	działalność społeczno – polityczną.

Głównym celem działalności Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 
jest utrzymanie tożsamości  niemieckiej	w	Polsce poprzez popularyzację	 i	pie-
lęgnację niemieckiej kultury	 i	 języka6, zarówno wśród członków mniejszości 
niemieckiej, jak	i	ich polskich sąsiadów. Środkiem do realizacji tych celów jest 
organizacja różnego typu wydarzeń kulturalnych, które mają na celu pokazanie 
kultury niemieckiej, zarówno tej współczesnej, jak	i	kultury mieszkańców tej zie-
mi sprzed II wojną światową. Rejonowy Festiwal Pieśni	i	Piosenki Niemieckiej 
dla	Dzieci	i	Młodzieży, organizowany po raz czwarty, adresowany jest do dzieci	
w	wieku przedszkolnym	i	szkolnym oraz dla młodzieży uczęszczającej do gim-
nazjum7. Na początku 2008 r. związek zorganizował również	w	wielu miastach 
Opolszczyzny	 i	 Śląska festiwale kina niemieckiego, na których prezentowana 
była twórczość, przede wszystkim młodych niemieckich przedstawicieli świata 
kultury	 i	 sztuki. Była to dobra okazja, aby spojrzeć na rzeczywistość naszych 
zachodnich sąsiadów ich oczyma.8 Ponadto Związek organizuje liczne wymiany 
młodzieży, które są ważnym elementem budowania dobrych relacji sąsiedzkich, 
pozwalają nauczyć się otwartości	i	tolerancji wobec innych narodowości. 

Organizowane są również imprezy	 o	 charakterze rozrywkowym, takie jak 
Wielkie Ślizganie, impreza organizowana na opolskim lodowisku, gdzie za sym-
boliczną złotówkę dzieci	i	młodzież mogą spędzić miło czas9. Jak mówi Piotr Ko-
ziol, przewodniczący Zarządu Krajowego ZMMN, średnio	w	ciągu roku Związek 
Młodzieży Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie podejmuje około stu róż-
nego rodzaju inicjatyw, świadczy to	 o	 dużej aktywności członków organizacji	
i	dobrym przygotowaniu liderów.

Organizacja dużą wagę przykłada do konieczności odpowiedniego przygotowania 
młodych ludzi, aby mogli oni aktywnie działać	w	swoim środowisku. W	tym celu 
organizowane są coroczne projekty pt. „Szkolenia Liderów Grup Młodzieżowych” 
odbywające się	w	Łebie. Na tym tygodniowym spotkaniu roboczym co roku spotyka 
się kilkudziesięciu młodych ludzi	z	całego kraju. Uczą się, jak pisać projekty, jak po-
zyskiwać środki na ich realizację. Poznają podstawy zasad komunikacji interpersonal-
nej	w	grupie	i	zarządzania zasobami ludzkimi	w	zespole	oraz	zdobywają wiedzę jak	
zachęcić młodych ludzi do podjęcia działalności	w	organizacji.	Jest	to	bardzo	dobry	

6  Strona Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych Polscehttp://www.
vdg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=101.
7	 http://www.bjdm.eu/news.php.
8	  Ibidem.
9	 	Ibid.



118 anna sławIńsKa - Działalność organizacji młodzieżowej w Polsce...

sposób szkolenia liderów oraz forum dla wymiany spostrzeżeń	i	doświadczeń. Poza 
tym dla liderów, którzy wykażą się największą aktywnością	w	swoim środowisku 
organizowane są szkolenia dla multiplikatorów, gdzie akcent położony jest na przeka-
zywanie	zebranej	uprzednio	wiedzy	i	zdobytych umiejętności (najlepsi	z	nich zostają 
trenerami na szkoleniach dla liderów grup młodzieżowych)10. W	ten	sposób	organiza-
cja sama zapewnia sobie odpowiedni poziom wyszkolenia liderów. 

Głośną politycznym przedsięwzięciem podjętym przez ZMMN była akcja: 
„Nie dla podwójnego opodatkowania”, zorganizowana już	w	2005 roku, której 
celem było ułatwienie, przede wszystkim młodym ludziom, możliwości podejmo-
wania	pracy	za	granicą bez konieczności wymeldowywania się	w	celu uniknięcia 
konieczności płacenia podwójnego podatku. Obok pragmatycznego wymiaru tej 
akcji było także podtrzymanie związku młodych ludzi	z	Polską, co stwarzało więk-
sze	szanse	na	ich	powrót	z	emigracji. Ważkość tego problemu została dostrzeżona 
przez Rząd RP dopiero podczas kampanii wyborczej jesienią 2007 roku.

Bardzo ważnym celem statutowym Związku jest budowanie dobrych wzajemnych 
relacji pomiędzy członkami Mniejszości Niemieckiej	a	Polakami. Na tym polu, szcze-
gólnie na Opolszczyźnie, dochodzi do licznych nieporozumień, wynikających	z	braku	
dialogu. Dlatego ZMMN podejmuje wiele oddolnych inicjatyw, które mają na celu 
zbudowanie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadami. W	 ten sposób chęć 
wspólnego działania usuwa na dalszy plan kwestie przynależności narodowej, tworząc 
doskonałe podwaliny pod dalszą współpracę	w	regionie,	w	którym mniejszość stano-
wi duży odsetek ludności	i	konieczna jest wzajemna tolerancja	i	zrozumienie. Mło-
dzież zrzeszona	w	Związku chce aktywnie uczestniczyć	w	długim	i	trudnym procesie 
usuwania wzajemnych uprzedzeń wynikających	z	trudnej	wspólnej	historii11.	I	tak	na	
przykład istotnym problemem we wzajemnych relacjach są dwujęzyczne tablice	z	na-
zwami miast	i	ulic. Dla członków mniejszości niemieckiej	z	jednej strony jest to znak, 
iż oni tu żyją,	z	drugiej strony takie działania są dla nich symbolem dobrej współpracy	
i	tolerancji polskiej większość12. Polacy natomiast często postrzegają owe dwujęzyczne 
tablice jako symbol niemieckich roszczeń do tych terenów. Dlatego budowanie wza-
jemnych relacji wolnych od uprzedzeń jest bardzo trudnym procesem, gdyż samym 
Polakom trudno jest uwolnić się od lęków	i	resentymentów związanych	z	narodem 
niemieckim (wciąż żywe	i	podsycane są obawy związane chociażby	z	nieuregulowa-
nym prawem własności na ziemiach zachodnich).	Z	kolei mniejszość niemiecka nie 
próbuje zrozumieć obaw swoich polskich sąsiadów, przyjmuje często roszczeniową 
postawę powołując się na zapisy aktów normatywnych,	w	tym ustaw. Tym samym 
takie działania generują wzajemne uprzedzenia oraz niechęć do dialogu. 

Kolejnym bardzo ważnym celem ZMMN jest budowanie tożsamości młodego 
pokolenia. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest nauka języka niemie-
ckiego.	Możliwość nauki języka niemieckiego jest szczególnie istotna dla tej mło-

10	 	Ibid.
11	 	Ibid.
12	 	Ibid.
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dzieży narodowości niemieckiej,	w	których domach	w	okresie PRL	z	obawy	przed	
represjami unikano posługiwania się językiem niemieckim. Część	z	nich	traktuje	
możliwość nauki języka jako okazję do zbudowania pomostu nad pokoleniową 
„wyrwą”, jaka powstawała pomiędzy nimi, rodzicami	i	dziadkami. Są to trzy po-
kolenia osadzone często	w	różnej rzeczywistości. Najstarsze pokolenie jest głęboko 
przywiązane do kultury	i	języka niemieckiego, pokolenie rodziców starało się za-
symilować	i	poczuć „tutejszymi”, natomiast młodzież wychowana	w	wolnej	Polsce	
stara się odnaleźć swoją tożsamość, zaakceptować korzenie	i	jednocześnie dobrze 
funkcjonować	i	określić swój stosunek wobec kraju, którego są obywatelami. Aby 
umożliwić młodym ludziom naukę języka organizuje się liczne ,często bezpłatne 
lub tylko za symboliczna opłatą, kursy językowe, przede wszystkim	w	małych miej-
scowościach, gdzie dostęp do pozalekcyjnej nauki języków obcych jest ograniczo-
ny13. Jest to bardzo pożyteczna forma działalności, gdyż pozwala ona nie tylko na 
poznanie języka ojczystego przez członków społeczności mniejszości niemieckiej, 
którzy nie mieli	z	nim kontaktów	w	domu rodzinnym, ale również jest szansą dla 
polskich	dzieci	i	młodzieży na podniesienie swoich kwalifikacji.

Innym sposobem realizacji tego celu jest kilka projektów pod wspólnym tytułem 
„Dom Historii Lokalnej”. Pod tą nazwą organizowane są wystawy, kroniki, mini 
muzea czy przedstawienia teatralne, które mają na celu przybliżenie młodym lu-
dziom historii regiony	w	którym żyją,	a	jednocześnie jest to próba budowania tożsa-
mości młodego pokolenia poprzez wzbudzenie zainteresowania historią lokalną14.

Na stronie Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej toczy się ciekawa de-
bata na temat tego, czym dla członków związku jest tożsamość niemiecka	i	jaką rolę	
w	 jej kształtowaniu	 i	pielęgnowaniu powinna odgrywać ta organizacja. Pierwszą 
kwestią, którą usiłują rozstrzygnąć uczestnicy dyskusji na forum, dotyczy tego jaką 
tożsamość ma Związek pielęgnować. Czy szeroko pojętą tożsamość niemiecką czy 
też tożsamość lokalną,	o	której mówi jeden	z	uczestników dyskusji: Druga sprawa 
uważałbym przy tym temacie byśmy się nie zapędzili za daleko, każdy urodził się 
w innej miejscowości w innym woj. itd. każde z tych miejsc ma inną mowę inną 
kulturę. A co widza z waszej godki to widzę że chcecie wszystko do jednego wora 
wciepnyć. A jeszcze taka rzecz co wiem to organizacja bjdm ma pielęgnować kulturę 
niemiecką (również kultura regionu w kierym my sie urodzili!!) i pokazywać ja całe-
mu światu, a jo tu widza jakieś hasła typu jo je niymcym a ty ni bo ni mosz obywatel-
stwa, jakbyś chcieliście się zamknyć w pudełku. A jest tak że czasami cudzoziemieć 
lepiej pielęgnuje kraj w kierym teraz żyje niż tyn kiery sie tam urodził15.

Kolejny wątek dyskusji dotyczy roli, jaką odgrywa język	w	kształtowaniu na-
rodowej tożsamości. Część członków Związku uważa, że: Język jest pierwszym 
czynnikiem, który uświadamia posługującej się nim osobie, że jest odmienna od 

13	 	Ibid.
14  Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, http://www.bjdm.eu/news.	
15  Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, 
http://www.bjdm.eu/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=74&rowstart=0.
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reszty i buduje naturalną wspólnotę z pozostałymi jego użytkownikami16. Z	kolei	
inni członkowie organizacji są zdania, iż to nie język, którym się posługują świad-
czy	o	 ich przynależności	 i	 tożsamości narodowej: o narodowości nie świadczy 
język... język wynika z wychowania jakbym mieszkał w Chinach to bym mówił po 
chińsku ale to nie oznaczało ze był bym Chińczykiem by nim być trzeba się nim 
urodzić... Tak samo by być Niemcem trzeba się nim urodzić… 17.

Innym wyznacznikiem tożsamości dla młodych członków ZMMN jest posia-
danie obywatelstwa niemieckiego, którego dowodem jest tak zwany „czerwony 
paszport”.	 I	 tu ponownie starły się dwie postawy. Pierwsza mówiąca	o	 tym, iż 
tylko posiadacz owego paszportu może być prawdziwym członkiem organizacji	
i	druga mówiąca	o	tym, iż poświadczenie obywatelstwa jest często tylko środkiem 
do tego aby łatwiej podjąć legalną pracę	w	Niemczech,	i	często nie ma to wiele 
wspólnego	z	poczuciem tożsamości narodowej. 

Śledząc dyskusję na forum rysuje się obraz rozbieżności co do tego, co człon-
kowie ZMMN uznają za niemiecką tożsamość. Postulują oni konieczność poznania 
języka niemieckiego, oraz historii własnej rodzinny	 i	miejsca	w	którym się żyje,	
i	w	tej materii oczekują od Związku pomocy. Zachęcają do śpiewania niemieckich 
pieśni. Jednocześnie nie do końca wiedzą, co chcą tą drogą osiągnąć: czy zbudo-
wać zamkniętą grupę opartą na wspólnocie języka	i	kultury? (Przyszłej małżonki / 
małżonka szukaj we własnym środowisku, żeby później nie było różnic kulturowych 
i nie następowało zmniejszenie udziału procentowego Niemca w rodzinie”.” Nasi 
potencjalni członkowie są stale indoktrynowani w szkole, mediach i czasem nawet 
w rodzinach; nasze metody musza zatem być zdecydowaną odpowiedzią. Wszystkich 
nie uratujemy, ale jednostki dobrze rokujące na przyszłość wyszukiwać jest naszym 
obowiązkiem18), czy może spróbować zbudować mniejszościową organizację, któ-
ra „urabiając” polską większość, będzie próbowała stworzyć sobie jak najbardziej 
dogodne	warunki	funkcjonowania, nie licząc na bliską współpracę (Historii nie da 
się cofnąć i albo młoda, żyjąca wokół nas polska większość będzie do nas pozytyw-
nie nastawiona albo będzie nas niszczyć. Wyszukujmy wartościowe jednostki wśród 
polskiej młodzieży i urabiajmy je. Czasem się zdarza ze z niektórych wyrastają póź-
niej dyrektorzy fabryk, prominentni politycy itd. Warto zatem żeby byli do nas pozy-
tywnie nastawieni. Przy okazji wyborów też się może zdarzyć ze krzyżyk przy kandy-
dacie MN postawią...19). A	być może wybiorą trzecią opcję, jak mówi Piotr Koziol, 
będą platformą porozumienia	i	współpracy opartą na tolerancji	i	szacunku.	

Zacytowane powyżej fragmenty wypowiedzi	z	forum, oficjalnej strony Związ-
ku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, pozwalają przypuszczać, iż istnieje pewna 
rozbieżność pomiędzy deklarowaną	w	rozmowach otwartością członków Związ-

16  Ibidem.
17	 	Ibid.
18  Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 
http://www.bjdm.eu/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=74&rowstart=0.
19	  Ibidem.
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ku,	a	ich rzeczywistymi postawami, które bez skrępowania, pod pseudonimem, 
wyrażane są na forum. Niestety nie brak tam nacjonalistycznych opinii. Pozostaje 
mieć nadzieję, iż owe wypowiedzi nie są dominującymi	w	ZMMN	 i	wiele	do-
brych inicjatyw podejmowanych przez Związek będzie nadal kontynuowanych.

youTh oRganIzaTIon’S aCTIvITy ExEMPlIfIEd  
by gERMan MInoRITy youTh aSSoCIaTIon – SuMMaRy 

The aim of the article is to present the German Minority Youth Association, its history, structure	
and types of activity. It also presents the program and goals of the organization and the methods of 
their realization. The text shows some specific examples of the Association’s actions and forms of 
the young activists’ actions undertaken to fulfil the organisation’s goals. Moreover, the article also 
deals with the issue of  reciprocal relationship between the Polish majority and the German one. 
Finally, the matter of the national identity of the organisation’s members is raised in order to point 
at	the	significant	differences	in	its	perception.
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PRzESTRzEnIE kSzTałToWanIa SIĘ WzoRCóW 
InTyMnyCh W okRESIE doRaSTanIa

Intymność

Intymność – termin, który nabiera coraz szerszego znaczenia w języku pol-
skim, wydaje się łączyć w sobie dwa przeciwne bieguny: dystansu i bliskości. 
Dystansu, związanego z potrzebą prywatności oraz bliskości, związanej z po-
trzebą dzielenia się sobą z drugą osobą. Termin niejednoznaczny i trudny do 
zdefiniowania, słabo obecny w polskiej literaturze psychologicznej, wymaga 
choćby roboczego doprecyzowania.

Dla uniknięcia galimatiasu pojęciowego, wynikającego z niezwykle szero-
kiego zakresu użycia tego terminu w języku powszechnym proponuje się wyod-
rębnienie dwóch poziomów intymności: poziomu interakcji intymnych i pozio-
mu związków intymnych 1. Interakcje intymne – miałyby wiązać się z wymia-
nami komunikacyjnymi w parze; związki intymne zaś – z relacjami, w których 
interakcje intymne powtarzają się w regularny sposób, relacjami popartymi 
historią wcześniejszych interakcji oraz posiadającymi przed sobą potencjalną 
przyszłość. Choć poziomy te są ze sobą powiązane, nie są tożsame (nie każda 
interakcja intymna zakończy się związkiem intymnym, treść związku intymne-
go wykracza poza wyłącznie zwielokrotnione intymne interakcje).

Interakcje intymne opierają się na dzieleniu się z drugą osobą tym, co pry-
watne czy osobiste. Dzielenie to odbywa się dzięki intymnym zachowaniom 
o charakterze werbalnym, poprzez otwieranie się (self-disclosure) lub niewer-
balnym (np. poprzez wymianę spojrzeń czy dotknięć). Konsekwencją dzielenia 
się sobą z drugim człowiekiem są doświadczenia intymne (związane z poczu-
ciem bycia rozumianym, akceptowanym, kochanym). 

Koncepcje relacyjne próbują najczęściej znaleźć odpowiedź na pytanie, jak 
wygląda intymność w związku i z jakich składa się elementów. Podkreśla się 
między innymi znaczenie zaspakajania potrzeb partnerów; zgodnego funkcjo-
nowania w sferach emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej; intensywności do-
świadczanych uczuć: miłości, troski i czułości. Bez względu jednak na to, który 
z elementów podkreślany jest w sposób szczególny, badacze jednym głosem 
twierdzą, iż doświadczanie dobrego związku intymnego jest podstawowym 
czynnikiem dobrostanu człowieka dorosłego.
1	  K.J. Prager, The Psychology of Intimacy, New York – London 1995.
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Okres dorastania jest czasem, w którym pogłębia się poziom interakcji intymnych, 
wzrasta ich  znaczenie dla jednostki, a także rodzą się pierwsze intymne związki. „Na-
uka intymności” odbywa się w trzech równolegle funkcjonujących przestrzeniach: 
w świecie relacji rówieśniczych, w rodzinie oraz w świecie miłości romantycznej2.	
Poniżej przedstawione zostały szkice dotyczące tych trzech obszarów wraz z ilustra-
cjami zaczerpniętymi z badań nad krakowską młodzieżą licealną3.

Przestrzeń relacji przyjacielskich

Gdy w 1988 Sapadin zadała osobom w różnym wieku pytanie „Przyjaciel to 
osoba......?” najczęstszą odpowiedzią było: „... z którą jesteś blisko” (with whom 
you are intimate), co wydaje się potwierdzać podstawowe znaczenie intymności 
dla budowania i doświadczania przyjaźni. Podstawową cechą przyjaciela staje się 
jego zdolność do przyjmowania poufnych informacji, a jednocześnie gotowość 
do dzielenia się swymi najintymniejszymi problemami, konsekwencją czego jest 
zwiększanie się wzajemnej wiedzy o sobie. W sposób wyraźniejszy, niż miało to 
miejsce we wcześniejszych okresach rozwojowych, zaznaczają się różnice mię-
dzy przyjaźniami chłopców i dziewcząt. Pokusa porównania jakości intymności 
tych przyjaźni doprowadziła badaczy do sformułowania trzech hipotez:
1. Wskazanie na otwieranie się (self-disclosure) jako na podstawowy wyznacz-

nik intymności, predysponuje przyjaźnie kobiece (metaforycznie opisywa-
ne jako „twarzą w twarz”) do osiągania wyższego poziomu intymności niż 
przyjaźnie męskie (nazywane przyjaźniami „bok w bok”)4.

2. Przyjaźnie męskie i kobiece osiągają podobny poziom intymności, przy za-
łożeniu, że intymność w tych relacjach opiera się na dwóch różnych modu-
łach: intymność kobiecych przyjaźni budowana jest dzięki otwieraniu się, 
intymność przyjaźni męskich na wspólnym działaniu.

3. Przyjaźnie męskie są bardziej intymne niż kobiece, gdyż podczas, gdy ko-
biety budują intymność między sobą jedynie dzięki otwieraniu się, mężczyź-
ni budują intymność poprzez wspólne działanie oraz otwieranie się.

2  Znaczenie tych trzech przestrzeni, znajduje potwierdzenie w	badaniach  Berscheid (1989). 
Uczniowie amerykańskich szkół średnich zapytani o	najgłębsze, najbliższe, najbardziej intymne 
relacje wskazują na: relacje z	rodzicami (14%), z	przyjaciółmi (36%), z	sympatią (47%). 
3	  Badania zostały przeprowadzone na liczącej 42 osoby grupie uczniów uczestniczących w	za-
jęciach Sekcji Psychologii w	Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana (w	wieku między 16 a	19 
rokiem życia). Większość grupy stanowiły dziewczęta (30). Część instrukcji brzmiała: „Codzien-
nie prowadzisz dziesiątki mniej lub bardziej trudnych rozmów. Począwszy od nic nie znaczącej 
pogawędki na temat pogody, a skończywszy na	poważnych i trudnych rozmowach np. o uczu-
ciach. Chciałabym poprosić Cię, byś w poniższej tabeli wypisał/a te rzeczy, o których rozmawiasz 
z wymienionymi osobami (przyjaciel/przyjaciółka, chłopak/dziewczyna, tata, mama, inna osoba 
(kto?)). Postaraj się wymienić te rzeczy, które są dla Ciebie osobiście ważne.”
4  Kobiety wydają się być bardziej skłonne do otwierania się (co potwierdzają np. ba-
dania Derlegi; 1985), choć pojawiają się i takie głosy, które zniechęcają do wiązania płci 
z tendencją do otwierania się (np. Dindia, Allen; 1992).
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A zatem, czyje przyjaźnie są bardziej intymne? Zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety na pytanie „czym jest intymność?” odpowiadają podkreślając zgodnie prio-
rytetowe znaczenie otwierania się5. W przyjaźniach dziewczęcych głębokie ot-
wieranie się pojawia się wcześniej, dotyczy bardziej prywatnych tematów, trwa-
łość relacji między dziewczętami na przestrzeni wieku jest większa. Z niektórych 
badań wynika jednak, że podczas gdy potrzebę zwierzania się dziewczynki zaspa-
kajają najczęściej w relacjach z przyjaciółką, chłopcy, chętniej niż przyjaciołom 
zwierzają się swoim mamom 6. W badanej grupie młodzieży wszystkie osoby wy-
mieniły przynajmniej 4 tematy, które poruszają w rozmowie z przyjaciółmi (naj-
większa ilość wskazań – 16; x = 7,7). Przewaga konwersacji z przyjacielem (nad 
rozmowami z innymi osobami) widoczna jest również w spektrum poruszanych 
tematów. Niemal wszystkie osoby badane twierdzą, że z przyjaciółmi rozmawiają 
o swoich problemach czy trudnościach (zarówno tych poważnych, jak i mniej). 
Dlaczego? Jedna z dziewcząt pisze: (Rozmawiamy) czasami o problemach, o któ-
rych niechętnie rozmawiamy, dzięki temu problemy te szybko mijają i później są 
też nieistotne. Drugim najczęściej poruszanym (przez dziewczęta) tematem są 
uczucia. Przy czym z przyjacielem można rozmawiać zarówno o uczuciach przy-
jemnych (radości czy miłości), jak i tych nieprzyjemnych (strachu, depresji, smut-
ku, „złych odczuciach”, złości). Innym silnie obecnym tematem (w podobnym 
stopniu znaczącym dla chłopców i dziewcząt) są związki interpersonalne: relacje 
ze znajomymi, rozmowy o tym kogo się lubi, kogo nie, o imprezach, o przyjaźni, 
o relacjach z płcią przeciwną (ze szczególnym podkreśleniem rozmów o prob-
lemach miłosnych; co ciekawe, tylko jedna dziewczynka i dwóch chłopców de-
klaruje rozmawianie z przyjacielem o seksie). W istotny sposób zaznaczyła się 
tematyka, którą można określić jako „poważną” (jedna z osób badanych nazywa 
to	rozmową o własnych przemyśleniach) – przyjaciel jest osobą, z którą rozmawia 
się o śmierci (na tę tematykę wskazała jedna czwarta badanych!), ale i o życiu, 
jego sensie, sensie cierpienia, przemijaniu, wartościach etycznych, zachowaniach, 
odruchach i instynktach ludzkich (!). Niemal trzy czwarte badanych rozmawia 
z przyjaciółmi o planach i marzeniach dotyczących przyszłości. Na marginesie 
konwersacyjnym, co ciekawe, pozostaje tematyka rodzinna i szkolna. Chociaż 
badani proszeni byli o wymienienie ważnych tematów rozmów, wielekroć pisali, 
iż z przyjaciółmi rozmawiają o sprawach zwyczajnych, obejrzanych programach, 
muzyce, ubraniach, snach czy po prostu plotkują (a zatem rozmawianie na tematy 
nieważne może być osobiście ważne dla rozmawiającego). W otwartej deklaracji 
częściej pojawiały się sformułowania typu: „rozmawiamy o jego problemach”, 
niż „rozmawiamy o moich problemach”. Tylko jedna osoba pisze: (Rozmawiamy) 
o tym, co chciałabym zmienić w sobie, jak się zmieniam, jakie są moje potrzeby.

5	  B. Fehr, Intimacy Expectations in Same-Sex Friendships: A Prototype Interaction-Pattern 
Model, “Journal of Personality and Social Psychology”, 2004, nr 86, s. 265 – 284.
6	  R.A. Richardson, N.L. Galambos, A.C. Petersen, Young adolescents’ perceptions of the fam-
ily environment, “Journal of Early Adolescence”, 1984, nr 4, s. 131 - 153.
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Dla podsumowania tematyki poruszanej w rozmowach z przyjaciółmi, moż-
na ponownie oddać głos samej młodzieży: Generalnie mogę z przyjacielem 
rozmawiać o wszystkim. Szczerze i otwarcie. oraz	Z przyjacielem rozmawiam 
głównie o wszystkim.

Wraz z dorastaniem wzrasta znaczenie przyjaźni oraz pogłębia się poziom jej ro-
zumienia przez młodzież. Potrzeby zaspakajane dotąd w rodzinie, zaczynają w co-
raz większym stopniu być zaspakajane poza nią. Gold i Yanof przedstawiają dwa 
alternatywne modele tłumaczące relacje między związkami z rodzicami i z przyja-
ciółmi7.  Pierwszy z modeli zakłada wzorzec kompensacyjny: przyjaźń z rówieś-
nikiem dostarcza adolescentowi tego, czego nie może on otrzymać w relacji z ro-
dzicem. Drugi z modeli ma charakter rozwojowy: związki adolescenta z rodzicami 
dostarczają mu narzędzi, umiejętności i motywacji do wchodzenia w relacje przy-
jacielskie; stąd też choć przyjaźń nie stanowi dokładnego odzwierciedlenia relacji 
z rodzicami, dostrzec można jednak wyraźne podobieństwa między nimi.

Przestrzeń relacji rodzic – dziecko

Okres dorastania jest momentem redefinicji własnej osoby w związku ze 
zmianami w sferze fizyczno-biologicznej, w relacjach z rówieśnikami, a tak-
że w relacjach z rodzicami. Szereg badań nad przywiązaniem pokazuje konse-
kwencje wykształcenia się bezpiecznego wzorca przywiązania w dzieciństwie 
dla pozytywnego przeformułowania wizji siebie w okresie dorastania oraz dla 
kształtowania pozytywnych relacji z innymi. Dorastanie jednak to trudny okres 
zarówno dla dziecka, jak i rodzica. 

Dziecko znajduje się między pragnieniem pozostania dzieckiem, a tęsknotą 
i marzeniem o dorosłości; pragnie uniezależnić się od rodziny, ale jednocześnie 
nie chce zostać przez nią wykluczone; pragnie być oceniane jako dorosłe, pod-
czas gdy rodzic chce je widzieć dzieckiem; pragnie dzielić się doświadczenia-
mi związanymi z dojrzewaniem a jednocześnie pragnie zachować je w sekrecie8.	
Sprzeczne pragnienia owocują zmniejszeniem się ilości zachowań związanych 
z otwieraniem się w relacji między dziećmi a rodzicami9. Rodzice przestają być 
podstawowymi osobami, którym adolescenci zwierzają się z sekretów, rodzina 
ciągle jednak stanowi istotną przestrzeń kształtowania się wzorców intymnych.

Termin „socjalizacja intymności” (socialization of intimacy) pojawia się 
najczęściej w kontekście werbalnego przekazywania dzieciom przez rodziców 
wiedzy związanej z funkcjonowaniem w sferze intymnej (utożsamianej wąsko 
ze sferą seksualną czy erotyczną). Choć według niektórych badaczy zachowania 

7	 	M. Gold, D.S. Yanof, Mothers, Daughters and Girlfriends, “Journal of Personality and Social 
Psychology”, 1985, nr 49, s. 654 - 659.
8	  P.V. Trad, Adolescent Girls and Their mothers: Realigning the Relationship, “The American 
Journal of Family Therapy”, 1995, nr 23, s. 11 - 24.
9	  F.T. Hunter, J. Youniss, Changes in function of three relations during adolescence, “Develop-
mental Psychology”, 1982, nr 18, s. 806 - 811.
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seksualne młodzieży związane są z oddziaływaniem dwóch grup odniesienia: 
środowiska rówieśniczego i rodzinnego, coraz częściej podkreśla się podsta-
wowe znaczenie rodziców dla formowania się postaw wobec życia seksualne-
go10. Poczucie bezpieczeństwa w komunikacji na „tematy intymne” z rodzicami 
jest czynnikiem sprzyjającym późniejszemu podjęciu współżycia seksualnego, 
rzadszym kontaktom seksualnym, mniejszej ilości partnerów czy nawet rzad-
szemu rozmyślaniu na tematy erotyczne11.

Znaczenie edukacji seksualnej prowadzonej przez rodziców wzrasta w świet-
le zatrważających danych medycznych. W ostatnich latach, w Stanach Zjedno-
czonych zaobserwowano, iż pomimo zwiększającej się społecznej świadomości 
oraz dostępności do informacji, z roku na rok zwiększa się ilość nastolatków 
zakażonych HIV. Podejrzewać można również, iż wiele spośród osób, u których 
w dorosłości zdiagnozowano HIV, zaraziło się wirusem właśnie w okresie dora-
stania. Większość nastolatków nie rozmawia z rodzicami na tematy seksualne, 
a nawet jeśli rozmawia, wiedzę swoją buduje na komunikatach dostarczanych 
przez środowisko pozarodzinne. Skąd niechęć dorastającego do rozmawiania 
z rodzicami na trudne, seksualne tematy?

Najprostsza odpowiedź wydaje się brzmieć – nie tyle w zamknięciu się dzie-
ci, co w trudności rodziców z dostosowaniem się do oczekiwań dorastających. 
Badania pokazują, iż w rozmowach na temat HIV rodzice najchętniej odwołują 
się do medycznych i biologicznych aspektów problemu, podczas gdy dla na-
stolatka temat ten ma charakter społeczny i emocjonalny12. Rodzicom ponadto 
wydaje się, że temat AIDS dzieci w ogóle nie interesuje, podczas gdy stanowi 
on przedmiot rozważań (czy troski) około połowy amerykańskich nastolatków.

Jednocześnie sformułowanie takie wydaje się być nadto upraszczające. Jed-
nym z czynników poddawanych analizie w sytuacji diagnozowania deficytów 
i silnych stron komunikacji między dziećmi a dorosłymi na tematy seksualne, 
musi być płeć: zarówno rodzica, jak i „edukowanego” dziecka. 

Z badań Whalen i in. wynika, iż rodzice (obojga płci) bardziej nastawieni są 
na wzajemną, otwartą komunikację z córkami, a na nakazywanie i pouczanie 
synów. Dziewczynki wydają się być bardziej wdzięcznymi obiektami edukacji 
– wyrażają większą chęć do rozmawiania, podczas gdy chłopców charakteryzu-
je większa wstrzemięźliwość. Ojcowie w kontaktach z córkami są ciepli i pełni 
poczucia humoru, w kontaktach z synami bardziej podkreślają swój autorytet. 
Zarówno przez dziewczęta, jak i chłopców, matki oceniane są jako osoby lepiej 

10	  E.S. Lefkovitz, T.L. Boone, M. Sigman, T. Au, (2002) He Said, She Said: Gender Differences 
in Mother-Adolescent Conversations about Sexuality, “Journal of Research on Adolescence”, 
2002, nr 12, s. 217 - 242.
11	 	B. L. Guzmán, M. M. Schlehofer-Sutton, C. Villanueva, Let’s Talk About Sex: How Comfort-
able Discussions About Sex Impact Teen Sexual Behavior, “Journal of Health Communication”, 
2003, nr 8, s. 583 - 599.
12	  C.K. Whalen, B. Henker, J. Hollingsh, Parent-Adolescent Dialogues About AIDS, “Journal of 
Family Psychology”, 1996, nr 10, s. 343 - 357.
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nadające się do prowadzenia „trudnych” rozmów, co pozostawać może w związ-
ku z faktem, iż kobiety bardziej koncentrują się na społeczno-emocjonalnych 
aspektach sytuacji, mężczyźni zaś na aspektach formalno-medycznych13.	Proces	
socjalizacji intymności odbywa się więc raczej z matkami niż z ojcami, którzy są 
ostrzejsi i bardziej nastawieni na uczenie niż wymianę poglądów. Matki znacz-
nie częściej uświadamiają seksualnie swoje dzieci niż ojcowie, wydają się one 
mniej obawiać poruszania drażliwych tematów. Jednak i w zachowaniu matek 
dostrzec można echa lęku przed wkraczaniem na grząski teren – gdy porównano 
ich rozmowy z dziećmi na tematy seksualne i tematy neutralne, zaobserwowano 
większą gadatliwość i ekspansywność matek w pierwszym przypadku14.	

Jak wygląda otwieranie się w relacji z rodzicami badanej młodzieży krakow-
skiej? Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta poruszają więcej tematów w rozmowach 
z matkami niż z ojcami (średnia wskazań dla matek, x1 = 5,3; średnia wskazań dla 
ojców, x2 = 3,9). Ponieważ chłopcy mieli ogólną tendencję do podawania mniej-
szej ilości informacji niż dziewczęta, obydwie średnie są w ich przypadku niższe 	
(x1 = 4,5; x2 = 3,0), widoczna pozostaje jednak preferencja matek jako rozmówców. 

Najczęściej poruszaną tematyką (pojawia się niemal we wszystkich wy-
powiedziach) w rozmowach z matkami są problemy i trudne zdarzenia (choć 
w niektórych przypadkach pojawiają się zastrzeżenia – nie o wszystkich). Drugim 
z preferowanych tematów jest tematyka szkolna (podobnie często występująca 
w rozmowach z matkami chłopców i dziewcząt). Trzecim, częstym wskazaniem 
jest tematyka związana z przyszłością: marzeniami, ambicjami, planami. W wy-
powiedziach dziewcząt (jednej trzeciej) pojawia się wskazanie na tematykę zwią-
zaną z uczuciami (choć czasami z zastrzeżeniem, np.: rzadko o uczuciach, o tym 
co mnie dręczy). W wypowiedziach chłopców podobnie często (u jednej trzeciej) 
występuje tematyka rodzinna. Co ciekawe, tylko w wypowiedziach chłopców 
pojawiają się sformułowania typu szukam u niej porady. Matki jako „socjaliza-
torki intymności” pojawiają się w jednej czwartej wypowiedzi dziewcząt (czyli 
dziewczynki częściej rozmawiałyby na „tematy intymne” z matkami niż przy-
jaciółkami!), nie pojawiają się w tej roli w ogóle w wypowiedziach chłopców. 
Jedna z osób badanych pisze: Z mamą rozmawiam więcej niż z tatą, jednak nie 
mam w sobie potrzeby rozmowy z rodzicami i warto może zastanowić się, czy jest 
to	przypadek	sporadyczny	czy	tendencja	ogólna.	

Niemal wszyscy badani deklarują, iż z ojcami rozmawiają na temat szkoły 
i edukacji. Drugim z preferowanych tematów (co wyraźniej widać w deklaracjach 
dziewcząt, połowa z nich deklaruje poruszanie tej tematyki) są problemy, choć 
w wielu przypadkach pojawiają się zastrzeżenia ogólnie	lub	o części problemów.	
Dla chłopców (niemal połowy badanych) bardziej charakterystyczne są rozmowy 

13	  E.S. Lefkovitz, T.L. Boone, M. Sigman, T.K. Au, He Said, She Said: Gender Differences in 
Mother-Adolescent Conversations about Sexuality, “Journal of Research on Adolescence”, 2002, 
nr 12, s. 217 - 242.
14  Ibidem, s. 234. 
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z ojcem na tematy błahe (np. obejrzane filmy, motoryzacja). W rozmowach osób 
obojga płci z ojcami stosunkowo często pojawia się tematyka rodzinna i wycho-
wawcza. Osoby badane rzadziej rozmawiają z tatą na tematy poważne (np. doty-
czące wartości etycznych). Jedynie w deklaracjach dziewcząt pojawia się (choć 
tylko w dwóch wypowiedziach) wspólne żartowanie – zachowanie niepojawia-
jące się w kontekście żadnego innego partnera konwersacyjnego. Jedynie w de-
klaracjach chłopców (dwie wypowiedzi) ojciec przedstawiany jest jako osoba, 
z którą rozmawiają o seksie. 

Tylko w odniesieniu do ojców pojawiają się sformułowania: Z tatą prawie 
nie rozmawiamy. Jeśli już to o szkole, sprawach rodzinnych czy też drobnost-
kach	czy	Rzadko rozmawiamy, raczej się sprzeczamy (podobnie często u chłop-
ców i dziewczynek – u około 15% badanych). 

Przestrzeń relacji romantycznych

W psychospołecznej koncepcji rozwoju Erika H. Eriksona okres adole-
scencji jest czasem rozstrzygania kryzysu tożsamościowego15.	 Dopiero	 wraz	
z pozytywnym jego rozwiązaniem, we wczesnej dorosłości, człowiek wkracza 
w kolejny kryzys – wymagający odnalezienia się w intymności lub w samot-
ności. Zdaniem badaczy rozwijających i rekonstruujących koncepcję Eriksona, 
wzorzec rozwoju mężczyzn i kobiet w społeczeństwach Zachodu może jednak 
przybierać odmienną postać. O ile zatem okres dorastania jest dla mężczyzn 
rzeczywiście czasem tworzenia tożsamości, o tyle wiele kobiet ominąwszy kry-
zys formowania tożsamości, wkracza już w adolescencji w kryzys intymnościo-
wy. Konsekwencją ominięcia normatywnego kryzysu jest powracający echem 
w późniejszym okresie nierozstrzygnięty problem własnej tożsamości. 

Z przeprowadzonych przez Montgomery badań nad rozwojem intymności 
między wczesną adolescencją a wczesną dorosłością, wyłania się obraz nieco 
mniej drastycznych, lecz jednak, różnic między chłopcami i dziewczętami16.	
Chłopcy (w każdej z badanych grup wiekowych) deklarowali częstsze zako-
chiwanie się oraz silniejsze romantyczne przekonania dotyczące miłości (np. 
związane z wiarą w miłość od pierwszego wejrzenia); jednak to dziewczęta cha-
rakteryzował wyższy poziom intymności oraz samoświadomości w związku. 
Wyższe wskaźniki intymności we wczesnej dorosłości (zarówno dla chłopców, 
jak i dziewcząt) wiązały się z wyższymi wskaźnikami namiętności, przekona-
niami dotyczącymi zaangażowania oraz tożsamością psychospołeczną. Wydaje 
się zatem, że zbudowanie indywidualnej tożsamości sprzyja tworzeniu dojrza-
łych, intymnych związków, niemniej jednak kategorie intymnościowe pojawia-
ją się w obszarze zainteresowań kobiet wcześniej niż u mężczyzn i wcześniej 

15	  Por. E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Warszawa 1997.
16	  M. J. Montgomery, Psychosocial Intimacy and Identity: from Early Adolescence to Emerging 
Adulthood, “Journal of Adolescent Research”, 2005, nr 20, s. 346 - 374. 
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(lub równolegle), niż ma miejsce sformułowanie przez nie tożsamości. 
Stąd też biorą się różnice między zachowaniami dziewcząt i chłopców w pierw-

szych relacjach romantycznych: dziewczęta otwierają się przed partnerami głębiej 
i wcześniej, i częstokroć (zwłaszcza w sytuacji, gdy partnerem jest rówieśnik) do-
świadczają zawodu, gdy chłopcy nie odpowiadają w analogiczny sposób.

Niemal połowa osób badanych nie podała żadnego tematu, o którym roz-
mawiałaby z sympatią. W niektórych przypadkach pojawiały się uzasadnie-
nia	nie mam chłopaka. Dla całej grupy średnia wskazanych tematów wynosiła 	
x= 3,7. W sytuacji jednak, gdy weźmiemy pod uwagę tylko te przypadki, w któ-
rych w ogóle pojawiały się jakiekolwiek wskazania, średnia rośnie do x= 6,7 
(z dziewczętami wskazującymi na większą ilość tematów). A zatem sympatia, 
po przyjacielu, byłaby tą osobą, z którą rozmawia się na najwięcej tematów. Ja-
kie tematy pojawiają się najczęściej? Przyszłość i marzenia jej dotyczące (trzy 
czwarte dziewcząt i niemal połowa chłopców, posiadających sympatię wskazała 
na tę tematykę). Drugim dominującym tematem rozmów jest temat „meta” czyli 
związek, znaczna część rozmów (zwłaszcza dziewczęcych) dotyczy funkcjo-
nowania obydwu partnerów w związku (np. (rozmawiamy) o jego wadach, co 
mnie w nim denerwuje). Trzecim tematem (znów bardziej charakterystycznym 
dla dziewcząt) są uczucia (nie tylko te związkowe, jak pisze jedna badana; ból, 
strach, miłość, smutek). Tak znacząca tematyka w konwersacjach z przyjaciół-
mi i z rodzicami – rozmowa o problemach i trudnościach, pojawia się dopiero 
na czwartym miejscu. Znaczącą tematyką we wskazaniach chłopców (jedna 
czwarta wskazań) były wspólne zainteresowania, wspólni znajomi. O rozmo-
wach na temat seksu częściej wspominają dziewczęta (dwie dziewczynki, jeden 
chłopiec) – różnica ta może wynikać jednak z większej ilości badanych dziew-
cząt. Pojawiają się pojedyncze wskazania specyficznych tematów poruszanych 
w konwersacjach z partnerami, jednak wyraźnie widać, iż chociaż Z chłopakiem 
rozmawiam o sprawach przyziemnych, jednak wolę te tematy poważniejsze. Na-
wet te osoby, które nie spotkały jeszcze na swej drodze pokrewnej duszy, mają 
pewne wyobrażenia dotyczące rozmów romantycznych Nie mam dziewczyny, 
ale w przypadku posiadania byłaby to kumulacja przyjaciel/rodzic i może coś 
jeszcze.

Zakończenie

Z relacjonowanych badania wyłania się obraz, w którym podstawowym 
partnerem, wobec którego młodzież skłonna byłaby się otwierać jest przyjaciel. 
Różnica ta może wynikać z odmiennych w kulturze polskiej i amerykańskiej 
tradycji związanych z randkowaniem i wchodzeniem w relacje romantyczne. 
Szczególnie niepokojący wydaje się portret komunikacji z ojcem, która wydaje 
się uboga zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Oceniając ilość wskazywanej 
tematyki, dziewczęta rzeczywiście miałyby większą skłonność do otwierania 
się (w każdej ze wskazanych relacji) niż chłopcy. Jednak to dziewczynki (nie-
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mal jedna trzecia) wskazują na istnienie takich tematów, których nie poruszają 
w rozmowie z nikim (np. trudne tematy dotyczące mojej osoby, wstyd, bardzo 
głupie sytuacje, o rzeczach do których się boję przyznać, o których się boję mó-
wić), podczas gdy wskazania takie nie pojawiają się u chłopców. Można zatem 
postawić pytanie: czy większym umiejętnościom czy skłonnościom nie towa-
rzyszy większa odpowiedzialność, a może lęk przed obnażeniem się czy naru-
szeniem granic intymności. 

ThREE SPaCES of InTIMaCy PaTTERnS foRMIng duRIng adolESCEnCE 
– SuMMaRy 

Adolescence is a crucial moment for developing patterns of functioning in future intimate 
relationships. These patterns are being created on base of experiences in three basic frames of 
reference: relationships with friends, parents and romantic partners.

One of the basic factors building intimacy is communication, especially the ability of self-
disclosure. Adolescence is a period of intense growth of intimacy in friendship. There should be 
noticed differences between boys and girls, in experiencing intimate relationships with friend. 
Friendships between girls start to be intimate earlier, so that they are more intimate and intimacy 
of these relationships is more stable in the space of time17. Although parents seem to play a role 
of “working models” for subsequent relationships and are significant source of socialization of 
intimacy, there is noticeable decrease in number of self – disclosures in relationships with pa-
rents18. Differences between sexes should be emphasized again, and these differences concern 
both	parents	and	adolescents19. First romantic relationships are being formed during adolescence. 
In these relationships different expectations for intimacy of boys and girls are for the first time 
confronted20.

The paper is an attempt at presenting three spaces of intimacy development with the examples 
derived from the research on adolescent persons from Cracow (Poland).

17	  K.J. Prager, The Psychology of Intimacy, New York, London 1995.
18	  F.T. Hunter, J. Youniss, Changes in function of three relations during adolescence, “Develop-
mental Psychology”, 1982, nr 18.
19	  C.K. Whalen, B. Henker, J. Hollingsh, Parent-Adolescent Dialogues About AIDS, “Journal of 
Family Psychology”, 1996, nr 10.
20	  B. Fehr, Intimacy Expectations in Same-Sex Friendships: A Prototype Interaction-Pattern 
Model, “Journal of Personality and Social Psychology”, 2004, nr 86.
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dzIEWCzĘTa W PułaPCE SEkSualIzaCjI. 
gIMnazjalna CodzIEnnoŚć z PERSPEkTyWy  
badaCza albo o nIEMożnoŚCI naWIązanIa  

dIalogu z MłodzIEżą

Pułapka seksualizacji – kultura pośredniości

W	zasadzie fakt, że nastoletnie dziewczęta odczuwają ciągłą presję wynikają-
cą	z	konieczności dostosowania się do wymagań generowanych przez otoczenie 
społeczne, znalezienia	w	nim miejsca dla siebie, zajęcia wygodnej	i	co ważniej-
sze, korzystnej pozycji	w	dziewczęcej hierarchii, jest sprawą powszechnie znaną. 
Dziewczęta, choć mają trudności	z	przyznaniem się do tego, są zdezorientowane	
i	cierpią	z	powodu niskiej samooceny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kultura 
masowa, która wysyła im sprzeczne komunikaty, których najpopularniejsze, ale 
nie jedyne źródła to pisma dla nastolatek czy MTV. Sprostanie standardom kobie-
cości lansowanym przez media staje się dla dziewcząt priorytetem życiowym1.

Na straży przestrzegania dwuznacznej normy kobiecości lansowanej przez media 
stoją nie tylko nadawcy przekazu (np. pisma lansujące wizerunek seksownej 13-lat-
ki), ale także same dziewczęta, które uprawiają proceder swoistej samo-seksualizacji. 
Bezradność rodziców	i	nauczycieli, którzy, jak wynika	z	relacji respondentek, czasa-
mi wolą nie dostrzegać problemów dziewcząt, oczywiście nie jest bez znaczenia. 

Obecnie wątek dziewczęcy pojawia się	 w	 tekstach odnoszących się do so-
cjalizacji	i	edukacji szkolnej oraz kultury masowej postrzeganej jako skuteczne	
i	brutalne narzędzie wdrażania	w	rolę płciową. Refleksja nad dziewczynkami jest 
konieczna, choćby ze względu na fakt doświadczania przez nie innych proble-
mów	i	trudności, niż to ma miejsce	w	przypadku chłopców. Przekazy medialne 
uczą dziewczęta jedynie tego, jak być piękną	i	jak się podobać, kultura masowa 
to właściwie podręcznik specyficznie pojmowanej kobiecości,	a	raczej	kobiecej	
dziewczęcości. Edyta Zierkiewicz	i	Izabela Kowalczyk piszą	o	fakcie, który zna-
lazł odzwierciedlenie	 w	 badaniach autorki, mianowicie,	 o	 swego rodzaju pęk-
nięciu czy niekonsekwencji	w	ukazywaniu	dziewczynek	w	tekstach kultury ma-
sowej. Przedstawienia dziewcząt są tylko pozornie niewinne. W	rzeczywistości 
teksty odsyłają do skojarzeń seksualnych	i	wywołują	u	dziewcząt poczucie am-
biwalencji – stan, który można określić dylematem polegającym na konieczności 

1  zob. R. Wiesman, Świat dorastających dziewcząt, Warszawa 2005, s. 30 - 31.
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wyboru między wizerunkiem „dziwki”	i	„szarej myszki”2. „Nasza kultura wpaja 
dziewczętom bardzo niebezpieczny	i	dwuznaczny kodeks ‘właściwego’ kobietom 
zachowania (to znaczy, powinnaś być seksowna, ale nie wolno ci posuwać się za 
daleko, powinnaś być niezależna, ale jesteś nikim, jeśli nie masz chłopaka)”3.

Dziewczęta toczące aktywną grę	z	własną seksualnością jako swoistego ro-
dzaju zjawisko społeczne, pojawiły się przy końcu lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy to na scenę muzyki pop wkroczyły gwiazdy pokroju Britney Spears 
czy Spice Girls. Emanujące seksualnością Lolity artystki zawładnęły wyobraźnią 
zarówno starszych, jak	i	młodszych nastolatek. Czy proponowana przez nie este-
tyka to narzędzie kulturowej rewolty	i	fizycznego wyzwolenia? Jest to wątpliwe. 
Dla badacza kultury komunikaty wysyłane przez Britney za pomocą kusych spód-
niczek	i	fryzur	w	stylu pięcioletniej dziewczynki mogą być wieloznaczne, jednak 
młodym odbiorczyniom kultury popularnej – nieco złośliwie rzecz podkreślając 
– zazwyczaj nie towarzyszą głębokie refleksje	o	charakterze feministycznym4.

Dziewczęcy świat	i	sposób	jego	postrzegania	ulega	w	realiach	kultury	kon-
sumpcji przemianom bez precedensu. Nawet jeśli przemiany te miałyby się oka-
zać jedynie efemerycznym fenomenem społecznym, socjolog nie powinien po-
zostawać wobec nich obojętny. Współczesne Lolitki, dziewczęta złapane	w	pu-
łapkę seksualizacji, to nie są odosobnione przypadki. Lolitki chadzają stadami 
kusząc	 i	 prowokując swoim zachowaniem	 i	 wyglądem. Za samą fascynację 
Lolitkami nie trafia się do więzienia. Współcześnie miliony mężczyzn na całym 
świecie zaczytują się komiksami, których głównymi bohaterkami są seksowne	
i	uwodzicielskie 13-latki	w	ultra-krótkich spódniczkach	i	tenisówkach5.	

Świat stał się rajem dla osobników pokroju Humberta Humberta6, przestał nim 
być, choć tak naprawdę nigdy nie był, dla dorastających dziewcząt. Nasze społe-
czeństwo wkroczyło	w	epokę seksualizacji dziewczyństwa, seksualizacji rozumianej 
jako przypisywanie dziewczętom (przez nie same lub otoczenie społeczne) znaczeń	
i	funkcji seksualnych, powszechnie uważanych (w	kulturze euroamerykańskiej) za 
nieadekwatne	dla	ich	wieku	i	poziomu rozwoju psychoseksualnego7.	

Aktualnie przedwcześnie dojrzewający młodzi ludzie przejmują role zarezerwo-
wane dotychczas dla dorosłych. Jak pisze Agnieszka Morawska, sfera seksualności 
stała się nieodłączną częścią show bussinesu. Dziewczęta wraz ze swoją seksual-
nością są niezwykle atrakcyjnym produktem	i	zarazem ofiarami kultury masowej. 

2  I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz (red.), W poszukiwaniu małej dziewczynki, Poznań 2003, s. 13 - 18.
3  R. Wiesman, Świat dorastających dziewcząt, Warszawa 2005, s. 3.
4  A. Nacher, Przygody małej dziewczynki w świecie ponowoczesnym, [w:] I. Kowalczyk, E. 
Zierkiewicz (red.), W poszukiwaniu małej dziewczynki, Poznań 2003, s. 41 - 51.
5	  zob. A. Allison, Permitted and Prohibited Desires. Mothers, Comics and Censorship in Ja-
pan.	London 2000, s. 147 – 175.
6  Zob. V. Nabokov, Lolita, Kraków 2005.
7  Zob. A. Kokoszka, Zaburzenia nerwicowe – postępowanie w ogólnej praktyce lekarskiej,	
Kraków 2004, [w:] Medycyna Praktyczna, dostępny na: http://64.233.183. 104/.search?q=cache:
T97GVpmPLZ8J:salve.slam.Katowice.pl/Kokosz.htm+ seksualizacja &hl=pl [15 VII 2005].
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Upowszechnienie się postawy konsumpcjonistycznej8	generuje	u	nastolatek	szereg	
pokus związanych	z	pragnieniem posiadania luksusowych dóbr, niejednokrotnie też 
chęć dorównania rówieśnikom	w	ilości	i	jakości posiadanych dóbr, gwarantujących 
konsumowanie wrażeń, prowadzi do rodzinnych konfliktów	o	finanse,	a	w	przypad-
kach skrajnych, także do prostytuowania się nieletnich dziewcząt9.	

Można powiedzieć, że następuje utrwalanie się kultury skomercjalizowanej 
seksualności dziewczęcej. Jest to szczególnie widoczne	w	krajach takich, jak 
Japonia, Chiny, czy Korea Południowa, gdzie niezwykle popularna jest tzw. lo-
licom culture – komiksy, których bohaterkami są emanujące seksem dziewczyn-
ki	w	szkolnych mundurkach. Sprzymierzeńcami kultury seksualizacji są także 
przemysł filmowy	i	prasa młodzieżowa, które konsekwentnie kreują wizerunek 
nastolatka eksponującego swoją seksualność,	w	pełni	z	niej korzystającego10.

Kultura toczy	z	dziewczętami przewrotną	i	perwersyjną grę, wręcz wymusza na 
nich	wchodzenie	w	nienaturalne role. Wymaga od dziewcząt, by były jednocześnie 
śmiałe	i	wstydliwe, seksowne	i	skromne. Odmowa udziału	w	tej grze często pro-
wadzi do rozpadu dziewczęcego świata. Co więcej, udział	w	niej	przynosi	podobne	
skutki. Dziewczęta funkcjonują	w	pewnego rodzaju zaklętym kręgu, pułapce. W	ich	
świecie obowiązują zasady, których łamanie grozi poważnymi konsekwencjami	
w	postaci braku akceptacji ze strony otoczenia, utraty popularności. Są to tzw. rules 
of femininity – dotyczące modnego	w	danym tygodniu koloru akrylowych paznokci	
i	wzoru tenisówek. Wspomniane zasady dotyczą także sfery zachowań uznawanych 
za	akceptowalne	i	pożądane. Na tym polu toczy się	w	dziewczęcym świecie nie-
ustanna	walka	z	innymi dziewczętami, ze sobą	i	z	rodzicami, podsycana dodatkowo 
przez media. Według Simmons, dziewczęta można podzielić na takie, które wszyst-
kimi znanymi sobie sposobami walczą	z	wizerunkiem „grzecznej dziewczynki”	i	na	
takie, które takimi grzecznymi dziewczynkami są,	a	przynajmniej starają się być. 
Jednak zarówno jedne, jak	i	drugie są bombardowane przez kulturę wzorcami kobie-
cości	i	dziewczęcości, zakładającymi swego rodzaju podwójność. Idealna nastolatka 
to taka, która łączy	w	sobie kobiecą siłę oraz pasywność, uległość	i	kokieterię. Zda-
niem Simmons, owa kultura pośredniości	 przeniknęła już do wszystkich zakątków 
dziewczęcego świata. Media	i	firmy kosmetyczne eksploatują dychotomię „dobra 
dziewczynka – zła dziewczynka”. Wszelkie manipulacje, szczególnie te związane	
z	seksualnością	i	eksponowaniem kobiecości, są przedstawiane dziewczętom jako 
droga do osiągnięcia władzy	 i	wpływów,	 i	 to	nie	 tylko	w	dziewczęcym świecie. 
Gloryfikacja owej podwójności, dziewczęcej kobiecości (kobiecej dziewczęcości) 

8  Zob. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 92 - 120; 
T.Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyj-
nej, Wrocław 2004.
9	  Zob. J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001.
10  M. Sajkowska (red.), Wykorzystywanie seksualne dzieci: teoria, badania, praktyka, Warsza-
wa 2004 s. 209 - 212; zob. też T. Mc Nicol, Does comic relief hurt kids? Is the eroticization of 
children in Japanese anime a serious social problem or just form of rebellion, ,,The Japan Times” 
z	dn. 27 IV 2004.
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przestała być domeną gwiazd Hollywood. Współczesne dziewczęta wierzą, że ich 
seksualność	w	połączeniu	z	atutem, jakim jest młodość jest doskonałym narzędziem 
manipulacji	i	potrafią być	w	swoich działaniach wyjątkowo obłudne11.	

Gimnazjalna codzienność – pułapka seksualizacji w praktyce

Współczesne gimnazjum jest areną zmagań bynajmniej nie tylko tych in-
telektualnych. Szkolna rzeczywistość dalece odbiega od wyobrażeń rodziców	
i	nauczycieli,	 a	niektóre jej wymiary pozostają nie tylko poza kontrolą doro-
słych opiekunów, ale również poza zasięgiem ich wyobrażeń. 

Badanie, które zrealizowane zostało wśród uczennic gimnazjum	w	 marcu 
2005 roku	w	oparciu	o	hipotezę głoszącą, że realia społeczeństwa konsumpcyj-
nego sprzyjają seksualizacji	w	formie, jaka została określona powyżej, poprzez 
dostarczanie dziewczętom powodów do eksponowania	i	wykorzystywania włas-
nej seksualności	w	celu osiągnięcia różnego rodzaju korzyści (popularności, ak-
ceptacji	w	grupie), potwierdza zarówno fakt nasilania się zjawiska seksualizacji, 
jak	i	bezradność agend socjalizacyjnych wobec wspomnianego zjawiska12.	

W	 badaniu posłużono się scenariuszem wywiadu składającym się	 z	 czte-
rech bloków zagadnień. W	bloku pierwszym znalazły się pytania, których celem 
było zdefiniowanie obszarów seksualizacji szkolnej oraz ustalenie, jak kształtu-
ją się relacje między dziewczętami. Pytania	w	bloku drugim dotyczyły przede 
wszystkim stosunku dziewcząt do zasad narzucanych im przez rodzinę	i	szkołę 
oraz przekonań dziewcząt na temat istnienia lub też braku możliwości porozu-
mienia	z	dorosłymi	w	kwestii preferowanych przez dziewczęta wzorów wyglą-
du	i	sposobów zachowania eksponujących seksualność. Pytania bloku trzeciego 
oscylowały wokół treści propagowanych przez popularne magazyny młodzie-
żowe, ich głównych celem było ustalenie,	w	jaki sposób kultura konsumpcyjna	
i	wzorce	osobowe	prezentowane	w	mediach młodzieżowych wpływają na zja-
wisko seksualizacji. Ostatni blok pytań miał na celu ustalenie, jakie wyznacz-
niki kobiecości	i	dziewczęcości stosują respondentki. Pytania zadawane dziew-
czętom	w	kontekście ich wcześniejszych wypowiedzi pozwoliły na uzyskanie 
przynajmniej częściowych odpowiedzi	o	przyczyny	seksualizacji	i	rozmycia się 
kategorii kobiecości	i	dziewczęcości we współczesnym społeczeństwie. 

Obraz dziewczęcej codzienności, wyłoniony na podstawie analizy indywi-
dualnych wywiadów pogłębionych, nie tylko potwierdza hipotezę	o	wpływie 

11	  R. Simmons, Odd Girl Out.	Harcourt 2003, s. 114 - 117.
12 Niniejszy tekst nie rości sobie praw obrazu pełnego i	 wyczerpującego podjętą tematykę. 
Dzieje się tak z	kilku przyczyn. Po pierwsze, ze względu na zastosowanie jakościowej meto-
dy badawczej, która, jakkolwiek, pozwoliła badać kwestie psychologicznie złożone i	dotychczas	
w	nieznacznym stopniu zbadane, nie uprawnia do statystycznego oszacowania skali zjawiska. Po 
drugie, wiele poruszonych w	tym artykule kwestii można by ukazać szerzej	w	odrębnym opraco-
waniu. Zdobyty materiał pozwolił na opis pułapek seksualizacji i	przynajmniej częściowe wyjaś-
nienie przyczyn zjawiska. Rezultaty jednoznacznie wskazują na potrzebę kontynuacji badań.
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realiów społeczeństwa konsumpcyjnego na seksualizację dziewcząt, pozwala 
także dostrzec wysoce problematyczną kwestię organizacyjnego	i	merytorycz-
nego niedostosowania  szkoły do realiów społecznych.

Gimnazjum nie jest miejscem gwarantującym dziewczętom harmonijne do-
rastanie. Respondentki kilkakrotnie nawiązywały do kwestii utworzenia gim-
nazjów, jak również do panującej wśród dziewcząt atmosfery wiecznie skry-
wanej niechęci	 i	 rywalizacji	o	podłożu seksualnym. W	 tym kontekście jedna	
z	respondentek stwierdziła: Uważam, że najtrudniejszy okres do przejścia to jest 
gimnazjum. Są największe zmiany w wyglądzie, w zachowaniu, nie odpowiada 
mi gimnazjum, bo każdy chce być jak najbardziej dorosły, chce się pokazać, 
dziewczyny też robią dużo rzeczy na pokaz... [W_P 4].

Zdecydowanie trudno wymienić działania dziewcząt niepodejmowane na 
pokaz. W	 pierwszym odruchu większość respondentek zapytana	 o	 atmosferę 
panującą	w	szkole	i	stosunki między dziewczętami określa je mianem dobrych 
lub przynajmniej poprawnych, bo dziewczęcy kodeks zasadniczo zabrania nie-
przychylnego wyrażania się	o	koleżankach (jednak zasada ta dotyczy jedynie 
dziewcząt	 z	 własnej kliki). Dalsze opowieści	 o	 scenach rozgrywających się	
w	toaletach	i	na szkolnych korytarzach (oczywiście poza zasięgiem wzroku na-
uczycieli) czynią ten sielankowy obrazek bardziej realnym13.	

Dziewczęta funkcjonują najczęściej	w	tzw. klikach, czyli zamkniętych przed 
innymi grupach bliskich „przyjaciółek”, przy czym przyjaźń jest przez dziew-
częta specyficznie rozumiana. Rosalind Wiesman, która badała relacje między 
szkolnymi przyjaciółkami porównuje kliki do plutonu żołnierzy stojącego	w	ob-
liczu wspólnego wroga, jakim są inne kliki	i	świat dorosłych14. Problem istnienia 
dziewczęcych grup rywalizujących ze sobą	o	popularność jest poruszany także 
przez autorki tekstu „Girls in Groups: The Preps and the Sex Mob. Try Out to 
for Womanhood”. Również	w	tym przypadku dziewczęta nie tylko rywalizują	
z	koleżankami	z	innej grupy, ale także	w	ramach własnej grupy są zobowiązane 
do przestrzegania surowych zasad, muszą być odpowiednio ubrane, odpowied-
nio	seksowne	i	odpowiednio	przyjacielskie	i	miłe15.

Różnice	w	 tempie rozwoju fizycznego dzielą dziewczęta na młode kobiety	
i	małe dziewczynki. Małe dziewczynki nie mają szans na osiągnięcie pozycji Kró-
lowej, bo ta jest przeznaczona dla młodej kobiety16. Wśród dziewcząt trwa cicha 
wojna	o	pozycję Królowej, dlatego też kładą one ogromny nacisk na podkreślenie 
własnej atrakcyjności, która może stać się przepustką do popularności: Bardzo 
13  Zob. P.J. Bettis, D. Jordan, D. Montgomery, Girls in Groups: The Preps and the Sex Mob. Try 
Out to for Womanhood, [w:] Pamela J. Bettis I	Natalie G. Adams (red.), Geographies of Girlhood. 
Identities in- Between, London 2005, s. 69 - 83.
14	  R. Wiesman, Świat dorastających dziewcząt, Warszawa 2005, s. 44.
15	 	P.J. Bettis, D. Jordan, D. Montgomery, Girls in Groups: The Preps and the Sex Mob. Try Out 
to for Womanhood, [w:] Pamela J. Bettis I	Natalie G. Adams (red.), Geographies of Girlhood. 
Identities in- Between, London 2005, s. 72.
16  R. Wiesman, Świat dorastających dziewcząt, Warszawa 2005, s. 41 - 64.
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dużą rolę do wyglądu przykładam. Np. rano godzinę przed lustrem spędzam. Co-
dziennie prostuję włosy i maluję się, wiadomo – fluid, puder. Dość dużo mi czasu 
zajmuje też, żeby ciuchy dobrać, kilka razy się czasem przebieram [W_P 8].

Wiesman porównuje sytuację współczesnych dziewcząt do uwięzienia lub osa-
czenia. Pochłania je obsesyjna analiza kodów narzucanych im przez otoczenie, 
gdzie kwestia akceptacji przez klikę	i	właściwy wygląd stają się sprawami najwyż-
szej rangi. Warto tutaj przytoczyć stosowaną przez Wiesman metaforę tratwy, która 
trafnie oddaje sposób myślenia dziewcząt. Życie dziewcząt do czasu wkroczenia	
w	okres dojrzewania można porównać do rejsu komfortowym statkiem wyciecz-
kowym. Wszystko na statku jest znane	 i	przewidywalne,	 a	załoga (rodzice) dba	
o	 bezpieczeństwo pasażerów. W	 okresie dojrzewania dziewczęta postanawiają 
opuścić statek	i	wyruszyć	w	dalszą podróż na tratwie. Oczywiście, nie jest to podróż 
samotna – odbywają ją wszystkie dziewczęta	z	danej kategorii wiekowej. Nasto-
latki, które opuściły statek, mają teraz tylko jeden cel – utrzymać się na dryfującej	
w	nieznane tratwie. Można powiedzieć, że starają się przetrwać	i	szukają na to róż-
nych sposobów. Dziewczęta są gotowe znieść niemal wszystko, by uniknąć upadku	
z	tratwy,	z	drugiej strony mają świadomość, że nieustannie im to grozi17.	Jest u nas 
taka mania w klasie, że chłopacy sprawdzają, czy dziewczyna ma stringi. Jeśli mam 
krótkie spodenki na w-f to czuję, że jak nie założę tych stringów to będą mi gadali, 
że mam gacie i później będę miała przez cały dzień przerąbane u chłopaków, czyli 
wolę założyć te stringi dla świętego spokoju, żeby nic nie gadali [W_P 3].

Chodzenie do szkoły,	a	 także pozaszkolne spotkania	z	przyjaciółmi są dla 
dziewcząt jak udział	w	nieustającym konkursie piękności. Styl, wygląd, uroda	
i	wizerunek wpływają na pozycję osiąganą	w	dziewczęcym świecie. Ubieranie 
obcisłych koszulek	 i	butów dodających kilkanaście centymetrów wzrostu sta-
nowi punkt niepisanego regulaminu dziewczęcych zmagań. Dziewczęta biorą 
udział	w	konkursie piękności, czy tego chcą czy nie. Ceną, jaką trzeba zapłacić 
za zwycięstwo	w	tej rywalizacji jest często utrata własnej tożsamości 18.

Zaskakujący jest fakt, że dziewczęta, zadowolone	z	jakiegoś aspektu swojej 
urody, nigdy głośno się do tego nie przyznają	i	nie będą chciały	o	tym rozma-
wiać	z	koleżankami	z	obawy przed zemstą	i	oskarżeniem	o	próżność. Ponadto, 
niezadowolenie	 z	 jakiegoś detalu prowadzi często do prawdziwej obsesji na 
punkcie tego właśnie elementu urody: Jeśli chodzi o dziewczyny, to wszystkie 
mówią, że wyglądają strasznie. Każda ma inny kompleks. Każda chciałaby być 
szczupła i wysoka, ale wszystko kręci się wokół szczupła [W_P 1].

Bardzo patrzymy na figurę, na to że jedna jest chudsza a druga bardziej przy 
tuszy, nawet nie to, że plotkujemy, po prostu komentujemy między sobą (!). Bar-
dzo często jestem porównywana z innymi dziewczynami. Dziewczyny twierdzą, 
że mam ładną figurę, a inne mają jakieś kompleksy. Nie jest mi z tym dobrze. 
Wolałabym się nie wyróżniać. Są to jednak dziewczyny ładne – te z którymi trzy-

17  Ibidem, s. 65 - 74.
18  Ibid., s. 111.	
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mam. Wolałabym, żeby nie mówiły czegoś takiego, to nie jest miłe (!). Jednak 
jest pewna zazdrość o to między dziewczynami i to czasami widać [W_P 9].

Dziewczęta potrzebują ciągłego potwierdzania ze strony koleżanek, że dobrze 
wyglądają, że spełniają ustalone kryteria	i	we właściwy sposób przestrzegają „re-
gulaminu” tego specyficznego konkursu piękności. Narzucane przez kulturę stan-
dardy kobiecości powodują, że dziewczęta właściwie nie mają wyboru. Oglądając 
telewizję	i	czytając prasę dowiadują się,	w	jaki sposób powinny się zachowywać, 
by sprostać oczekiwaniom. Dziewczęta znajdują się pod ciągłym wpływem prze-
kazów, lansujących wzór kobiecości na modłę reklam bielizny Vicoria’s Secret. 
Dziewczęta ścigają niedościgniony ideał. Pragną mieć kobiece kształty	i	zaookrą-
glenia, ale tylko we „właściwych” miejscach. Marzą, by ich ciało było gładkie	
i	piękne tak, jak ciała modelek, poddane zapewne retuszowi komputerowemu.	
W	rozumowaniu dziewcząt dostrzegalna jest pewna nieracjonalność, polegająca 
na tym, że	z	jednej strony są świadome, że próby upodobnienia się do aktualnie 
lansowanych, niedoścignionych wzorów kobiecości spełzną na niczym,	z	drugiej	
jednak	strony	w	ramach dostępnych im środków	i	możliwości dążą do tego, by się 
do ideału upodobnić. Tę schizofrenię	w	myśleniu doskonale odzwierciedla przy-
kład	z	lalką Barbie: „Dziewczęta wiedzą, że gdyby Barbie była ludzkiego wzrostu, 
nienaturalne proporcje jej ciała prawdopodobnie uniemożliwiłyby jej chodzenie. 
Dziewczęta wiedzą, że kolorowe magazyny, telewizja	 i	film celowo podsycają	
w	nich niepewność	 i	kompleksy, żeby tym łatwiej na nich zarobić. Wiedzą, że 
firmy zamieszczają	w	mediach reklamy po to, żeby zwiększyć sprzedaż swoich 
produktów.	A	jednak, mimo całej tej wiedzy, ulegają manipulacji”19.

Doskonałym narzędziem służącym do sprowadzania dziewcząt do roli obiek-
tów seksualnych są szykany	i	plotki. Oczywiście dziewczęta są	w	równym stop-
niu ich ofiarami, jak	i	autorkami20. Epitety typu „dziwka” (etykieta, która wzbu-
dza wśród dziewcząt wyjątkowy lęk), „kurwa”, „suka” są powszechnie stosowa-
ne, podobnie jak wszelkiego typu wzajemne oskarżenia	o	rozwiązłość seksualną	
i	nieodpowiedni wygląd (wyróżnianie się na tle grupy lub ubieranie się	w	sposób	
niemodny): Bo ona jest popularna bardziej wśród chłopaków, a dziewczyny nie-
które jej zazdroszczą bardzo, chcą z nią przebywać, żeby chłopacy i nimi się zain-
teresowali. W plotkach się mówi, że jest tapeciarą i że się puszcza [W_P 6].

Plotkowanie	 i	 szykanowanie dziewcząt to także jedno	 z	ulubionych zajęć 
chłopców. Chłopcy są postrzegani przez dziewczęta jako sędziowie, którzy 
mogą je obdarzyć zainteresowaniem lub przyczynić się do ich towarzyskiej po-
rażki21. Dziewczęta są gotowe na wiele, by trafić	w	gusta „sędziów”	w	tym spe-
cyficznym konkursie piękności: Oni oczekują, że dziewczyna będzie miała duże 
piersi i będzie wyglądać seksownie, jak widzą taką co ma bluzę i włosy spięte to 
mówią: jak ona wygląda, i to ma być dziewczyna...[W_P 3].

19	  Ibid., s. 108-115.
20	  Por. ibid., s. 158-159.
21  Ibid., s. 234.
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Jak zatem powinna wyglądać dziewczyna? Najlepiej jak gwiazda z MTV [W_P 
2]. Pisma	i	wideoklipy wypełnione po brzegi seksem, coraz szersza gama produk-
tów, których reklamy obiecują uczynić	z	każdej nastolatki seksbombę – wszystko 
to sprawia, że dziewczętom łatwo uwierzyć, że mogą bez przeszkód wieść życie 
gwiazdy	i	że kobiecość sprowadza się do wyglądu zewnętrznego (obowiązkowo 
seksownego)22. Kobiecość, kojarzona przez respondentki przede wszystkim	z	sek-
sownym wyglądem, jest atrybutem, na który trzeba sobie zapracować podkreśla-
jąc ją odpowiednim strojem. „Niewłaściwie” ubrana dziewczyna nie ma szans na 
uznanie jej za kobiecą, mimo widocznych oznak fizycznej dojrzałości. Większość 
respondentek zdecydowanie nie pragnie stać się kobietami, pragną jedynie posia-
dać fizyczne atrybuty dorosłej kobiety, zachowując maksimum dziewczęcości: 
Kobieta to dla mnie ktoś dojrzały, odpowiedzialny za wszystko, ja na razie czuje 
się dziewczyną. Dziewczyny chcą pokazać swoją kobiecość, ale wolą, żeby je trak-
towano jak dziewczyny i zachowują się jak dziewczyny, a udają, że są starsze. To, 
że zachowują się jak dziewczyny sprawia, że ludzie nie uważają tego za sztuczne, 
wszyscy uważają, że takie dziewczyny są słodkie, takie słodkie idiotki. Wszyscy 
myślą, że one takie są, że to jest naturalne [W_P 1].

Czasem chciałabym wyglądać dziewczęco a czasem kobieco, ale czuje się 
dziewczyną zdecydowanie. Gdyby nie było takiej mody...gazet... to bym chyba 
tego nie robiła, nie starałabym się, nie farbowałabym włosów, to się wszystko 
w gimnazjum zaczęło – malowanie, staranie się, żeby było seksownie [W_P 5].

Dziewczęta są zasypywane sprzecznymi przekazami dotyczącymi ich kobieco-
ści	i	seksualności, tymczasem ich poziom wiedzy na temat własnej fizjologii bywa 
często żenująco niski. Miesiączka wywołuje	w	nich poczucie wstydu, ale duże pier-
si	i	wydepilowane łydki to powód do dumy23. Jowita Wycisk sugeruje, że dziewczę-
cy rygoryzm	w	podejściu do ciała wprawdzie nie zbliża ich do  zrozumienia istoty 
kobiecości	i	seksualności, daje jednak złudne poczucie wpływu na kształt własnej 
kobiecości,	a	przynajmniej tego, co kobiecością nazywają kolorowe magazyny.

Czy dialog jest możliwy?

Kontakt świata dorosłych ze światem dziewcząt przypomina spotkanie dwóch 
wrogich kultur. Dorosłym coraz trudniej jest otrzymać przepustkę do świata dziew-
cząt, zaś one same	z	trudem znajdują tzw. wspólny język	z	nauczycielami	i	opieku-
nami. Dlatego też socjalizacja	w	warunkach seksualizacji jest wyzwaniem. W	rela-
cjach respondentek można znaleźć wiele stwierdzeń dowodzących istnienia trud-
ności	w	nawiązaniu międzypokoleniowego dialogu. Jest to	o	tyle niepokojące, że 

22  Zob. B. Frątczak-Rudnicka, Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsu-
mencka, [w:] M. Marody (red.), Zmiana czy strategia. Społeczeństwo polskie po czternastu latach 
transformacji, Warszawa 2004; T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura 
konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa 2005.
23  J. Wycisk, Droga przez ciało. Z dziewczynki w kobietę, [w: ] I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz 
(red.), W poszukiwaniu małej dziewczynki, Poznań 2003, s. 203.
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rodzina	i	szkoła to miejsca	w	których jednostka otrzymuje pierwsze kulturowe na-
znaczenie, przyswaja wzory zachowań, także tych związanych	z	rodzajem24. Tym-
czasem modele zachowań związanych	z	wypełnianiem ról płciowych prezentowane 
przez	rodziców	i	nauczycieli nie mają szans	w	starciu	z	wzorcami rozpowszech-
nianymi przez media	i	propagowanymi przez kulturę konsumpcyjną. Warto nad-
mienić, że	w	większości przypadków wizerunki prezentowane przez media utrwa-
lają stereotypy	w	podejściu do ról płciowych. W	myśl teorii społecznego uczenia 
się, dzieci łatwiej ulegają wpływom modeli kojarzących się	z	władzą	i	prestiżem. 
Jeśli dziewczęta są nagradzane przez otoczenie za zachowania stereotypowe pod 
względem rodzaju to, mimo wszystko, takie zachowania będą preferowały. Linda 
Brannon zwraca uwagę na fakt, że nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy dziewczęta 
przejawiają postawy seksistowskie, których nie akceptują ich rodzice. Jako główna 
przyczynę takiego stanu rzeczy Brannon wskazuje wpływ mediów25.

Nowe możliwości, wynikające	z	rozwoju biologicznego, poznawczego	i	spo-
łeczno-emocjonalnego, które jednostka nabywa wraz	z	wkroczeniem	w	okres	
dojrzewania, są ograniczane nieustannie przez reguły świata dorosłych. Towa-
rzyszy temu niepokój	i	potrzeba redefinicji własnego „ja”. W	warunkach	kon-
frontacji ze światem zewnętrznym dziewczęta chętniej słuchają rad	z	kolorowe-
go czasopisma niż narzekań rodziców	 i	uwag nauczycieli. Wszelkie ekspery-
menty, choć niezbędne	w	procesie oswajania się	z	własną płcią	i	seksualnością,	
w	przypadku dziewcząt, dla których kryzys dojrzewania jest także kryzysem 
intymności, nabierają szczególnego znaczenia26.	

Czy zatem istnieje szansa na dialog?	Z	wywiadów	z	gimnazjalistkami wy-
nika, że ciche przyzwolenie na korzystanie ze wszystkiego, co kultura kon-
sumpcyjna ma dziś na nastolatce do zaoferowania, sprawia, że dziewczęta dzia-
łają właściwie bezrefleksyjnie,	 a	 jeśli nawet pojawiają się wątpliwości – nie 
ma osób,	z	którymi można by je omówić. Trudno	w	takich warunkach podjąć 
dialog	 i	choćby próbę wskazania dziewczętom potencjalnych zagrożeń, jakie 
może nieść ze sobą dorastanie	w	społeczeństwie skomercjalizowanej seksual-
ności. Dorośli, wyraźnie przytłoczeni przez zmieniającą się rzeczywistość,	nie	
są	w	stanie być dorosłymi, gubią się	w	niejednoznacznościach kultury. Dzieci 
coraz częściej zachowują się jak dorośli,	 a	 dorośli jak dzieci. W	 tej	 sytuacji	
pod znakiem zapytania stoi nie tylko dialog, ale także zachowanie podziału na 
dorosłych	 i	 dzieci27. Być może brak barier oddzielających różne etapy życia 
zaowocuje także zanikiem dziewczyństwa.
24  L. Brannon, Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002, s. 183.
25  Ibidem, s. 185 - 186.
26  J. Miluska, Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996, s. 145 - 157; zob. też 
E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997, s. 51 - 113; J. Wycisk, Droga przez 
ciało. Z dziewczynki w kobietę, [w: ] I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz (red.), W poszukiwaniu małej 
dziewczynki, Poznań 2003, s. 201.
27  Zob. M.F. Cataluccio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, Kraków 2006; S. Jackson, 
Heterosexuality in Question, London 1999, s. 135 – 148. 
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gIRlS In ThE TRaP of SExualISaTIon. PolISh gyMnaSIuM EvERyday 
lIfE In a vIEW of SoCIal RESEaRChER oR abouT ThE IMPoSSIbIlITy  
of ESTablIShIng a dIaloguE WITh SChool ChIldREn – SuMMaRy

The article describes the phenomenon concerning girlhood sexualisation in the context of changes 
which have been taking place within the approach to sexuality and the increase in our interest in this 
field.

The girlhood sexualisation  is treated here as	a	distinctive feature of changes occurring in girls’ 
reality. and aberration of socialisation that concerns ascribing to girls by themselves and their social 
environment inadequate for their age and the stage of their psychosexual development. 

The purpose of this article is to show everyday life of gymnasium girls in the context of sexualisa-
tion and more and more abstractive requirements referring to their outlooks and behaviours. All those 
requirements are generated by culture of consumption, which has combined two categories of girlhood 
and womanhood, which can be regarded as	a	paradox of emancipation. The culture plays with girls	
a	perverse game giving them contradict signals.	A	perfect girl should be duplicitous – bold and timid, 
sexual and demure. The girls feel like they were caught in the trap and nobody can help them. 

The problem has been illustrated by the results of my research, carried out among girls in the Polish 
Gymnasium. The method used in the research involved in-depth interviewing. The sample included 
10 girls at the age of 15-16.
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badanIa zaChoWań SEkSualnyCh  
MłodzIEży W PolSCE

Jak wyglądała rzeczywistość seksualna młodzieży 50 czy 100 lat temu	i	co	
można wnosić na podstawie ówczesnych zabiegów eksploracyjnych to podsta-
wowe pytania niniejszego artykułu. Odpowiedź na nie będzie przyczynkiem do 
właściwej oceny zachowań seksualnych współczesnej młodzieży oraz występu-
jących tendencji rozwojowych. Odniesienie do przeszłości jest konieczne, gdyż 
tylko porównując stany przeszłe	z	obecnymi można określać procesy rozwojo-
we, ich nasilenie	i	kierunki.

Badanie zachowań seksualnych młodzieży jest trudne. Urlich Clement1 mówi	
o	trzech filtrach informacji: zapomnieniu, awersji	i	samoochronie. Odpowiedzi 
respondentów		na	pytania	zawarte	w	ankiecie są cenzurowane wiele razy przez 
ich seksualne wyobrażenia, które są bardziej spójne niż realne doświadczenia.

W	pierwszej	polskiej	Encyklopedii Wychowawczej2, wydanej	w	Warszawie	
w	1882 r.,	w	której sprawy seksualne poruszane są	z	charakterystyczną dla epoki 
pruderią, znajduje się ubolewanie nad niemoralnością młodzieży, jej cynizmem	
i	rozwydrzeniem seksualnym3.

Pół wieku później również pisano	z	niepokojem: Żyjemy w czasach ułud, blich-
trów, rozkiełznań i nieskromnych strojów. Wezbrane fale podniet zmysłowych prze-
nikają nawet do młodzieży w wieku szkolnym. U nas sytuacja jest tym groźniejsza, że 
naród nasz, budując nową Polskę potrzebuje pokoleń zdrowych duchowo i fizycznie. 
Tego zaś nie osiągnie się ani zakazami, ani katechizmami – ani narzucaniem tajem-
niczych zasłon, lecz tylko światłym przedstawieniem niebezpieczeństw i oddziały-
waniem na te ideowe strony motywów społecznych, które tkwią głęboko w sercach 
młodzieży4. Pomijając archaiczny styl, zarówno opis, jak	i	diagnoza podobne są do 
współczesnej krytycznej publikacji	o	stanie	obyczajów	seksualnych.	

Na rozbieżność głoszonej oficjalnie moralności	i	praktyki społecznej wska-
zuje XIX – wieczny myśliciel społeczny, socjolog	 i	polityk, Bolesław Lima-

1	  U. Clement, Empirische Studien zu heterosexuelellem Verhalten, [w:] „Zeitschrift für Sexual-
forschung”, nr 4/1990.
2	 	Encyklopedia Wychowawcza, t. III, Warszawa 1882, s. 25.
3  Już w	XVIII w. Monitor „za powód wyniszczenia sił młodzieży” podawał „wielką liczbę 
kobiet niemoralnych” – Encyklopedia Wychowawcza, Warszawa 1882, t. II, s. 217.
4  Druk anonimowy, Zagadnienia życia płciowego, Łódź 1922.



146 MIrosława furManowsKa - Badania zachowań seksualnych młodzieży w Polsce

nowski5.	Z	jednej strony istnieje przeerotyzowana kultura, literatura, gdzie spra-
wy seksualne omawiane są otwarcie	i	bez osłonek,	a	z	drugiej, istnieje	w	nauce	
pewien lęk przed widzeniem wszystkiego, mówieniem	o	wszystkim. Również 
teza Limanowskiego	o	erotyzującym wyobraźnię wpływie środków masowego 
przekazu	(w	tym przypadku książki) brzmi niezwykle aktualnie.

Stopniowa zmiana poglądów na istotę	i	wartość seksu oraz jego miejsce	w	pro-
cesie wychowania nastąpiła po wystąpieniach wybitnych lekarzy psychiatrów, an-
tropologów	i	socjologów na przełomie XIX	i	XX wieku. To właśnie prace takich 
naukowców, jak Ruth Fulton Benedict (1887-1948), August Forel (1848-1931)6, 
Zygmunt Freud (1856-1939)7, Magnus Hirschfeld (1868-1935)8, Alfred Kinsey 
(1894-1956)9, Richard Krafft-Ebing (1840-1902), Bronisław Malinowski (1884-
1942)10	 i	 Margaret Mead (1901-1978) zaczęły demitologizować życie płciowe 
człowieka. Był to dopiero początek, bo – jak pisał Forel (1920 r.): Nie można wpro-
wadzić powszechnie właściwej pedagogiki seksualnej, dopóki społeczeństwo nie 
dojdzie do jaśniejszego, wolnego od przesądów zapatrywania na kwestię płciową11.	
Kierunek tych przemian, niezakończonych do dzisiaj, można określić następująco:
●	 o	ile dawniej celem wychowania było tłumienie potrzeb człowieka	w	sferze	

seksualnej,	o	tyle obecnie celem tym staje się ich świadome rozwijanie,
●	 o	ile	dawniej	wychowawcy	upatrywali	w	sferze seksu źródło nieustannego 

zagrożenia	i	zła,	o	tyle obecnie zaczęto patrzeć na erotyzm	i	seks człowieka 
jako na źródło radości	 i	sensu życia oraz płaszczyznę rozwoju moralnego 
człowieka	i	jego wrażliwości12.
Pierwsze	w	Polsce, podejmowane za przykładem Zachodu, wycinkowe	i	nie-

pełne, ale już empiryczne, badania sondażowe stanu obyczajów	i	praktyki	sek-
sualnej przeprowadził na 300 studentach Uniwersytetu Warszawskiego Zdzi-
sław Kowalski	w	1898 r.,	a	w	1903 r. ankietę wśród 140 studentów Politechniki 
Warszawskiej przeprowadziła Iza Moszczeńska. Podstawowym problemem 
badawczym było ustalenie odsetka młodzieży utrzymującej stosunki przedmał-
5  B. Limanowski, Historia ruchu społecznego w XIX wieku, Londyn 1890, s. 103.
6  A. Forel, Zagadnienia seksualne w świetle nauk przyrodniczych, psychologii, higieny i socjo-
logii, t. II., Lwów 1920.
7  K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991; Z. Ro-
sińska, Freud, Warszawa 1993.
8  Magnus Hirschfeld – niemiecki seksuolog, założyciel Instytutu Wiedzy Seksualnej w	Berli-
nie; głosił pogląd, że homoseksualizm jest problemem medycznym, a	nie prawnym i	dlatego	nie	
może podlegać karze.
9	  A.C. Kinsey (red.), Sexual behavior of  human female, New York 1973.
10  B. Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeń-
stwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei, Tłum. J. Chała-
siński, A. Waligórski, Warszawa 1984.
11  A. Forel, Zagadnienia seksualne w świetle nauk przyrodniczych, psychologii, higieny i socjo-
logii, t. II., Lwów 1920.
12  M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania seksualnego, [w:] K. Imieliński (red.), Sek-
suologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, Warszawa 1977, s. 374 - 375.
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żeńskie. W	ankiecie Kowalskiego okazało się, że 84% badanych studentów roz-
poczęło życie płciowe	w	okresie szkolnym	i	studenckim. 

Wyniki badań przeprowadzonych	w	1906 r. przez doktora Roberta Bernhardta 
oraz studentów: Tadeusza Łazowskiego	i	Konrada Siwickiego na studentach Uni-
wersytetu Warszawskiego okazały się bardzo podobne13. Ilustruje je Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Rozpoczynanie aktywnego życia seksualnego przez młodzież

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania sek-
sualnego, [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, War-
szawa 1977, s. 409. 

U	Moszczeńskiej odsetek ten był mniejszy	i	wynosił 68%. Ponadto ankie-
ta wykazała, że 46% ogółu badanych oddawało się onanizmowi. Pierwsze do-
świadczenia seksualne większość badanych14 miała między 15.	 a	 19. rokiem 
życia,	z	czego poniżej 14 lat inicjowało 7 studentów;	w	wieku 14 lat – 4; 15 lat 
– 7; 16 lat – 7; 17 lat – 14; 18 lat – 12; zaś 19 lat – 13. Pozostali podali wiek: 	
20 lat – 4 badanych; 21 lat – 5; 22 lata – 3; 23 lata – 2;	 a	17 respondentów 
nie podało wieku inicjacji seksualnej. Spośród 95 osób, które rozpoczęły ży-
cie płciowe, tylko 1 osoba podała, że zgrzeszyła pod wpływem miłości z osobą 
kochaną, pozostali tajniki płci poznali dzięki: guwernantkom, bonom	i	damom	
z	towarzystwa – 10; prostytutkom – 18; służącym – 22.

Jakie były względy, dla których pozostali nie rozpoczynali życia seksualne-
go? Pierwszy powód to przekonanie moralne, następnie względy religijne, este-
tyczne, wpływ książek, wzgląd na zdrowie przyszłej rodziny, brak pieniędzy	
i	brak okazji.  Kowalski opowiadał się za inicjacją wyłącznie	w	małżeństwie, 
dla mężczyzn	w	wieku 25 lat, dla kobiet – 20.

Szokujące dane podaje Moszczeńska na temat chorób wenerycznych. Spo-
śród tych, którzy rozpoczęli życie płciowe chorowało aż 41% (podobnie	w	ba-
daniach Kowalskiego odsetek ten wynosił 40%).

Opis stanu moralności seksualnej dokonany przez Moszczeńską zaprzecza 
sielankowym obrazom, jakie początkowi XX wieku przypisują krytycy obecnej 
rzeczywistości. Autorka wskazuje na olbrzymi rozkwit prostytucji15, zalew por-
13  T. Łazowski, K. Siwicki, Życie płciowe warszawskiej młodzieży akademickiej, „Zdrowie”, 1906, nr 1.
14  I. Moszczeńska, Czego nie wiemy o naszych synach, Warszawa 1904, s. 42.
15  Według raportów policyjnych, cytowanych przez Kowalskiego, liczba prostytutek w	Warsza-
wie (1897 r. – 601408 mieszkańców) wynosiła 1000 - 1200. 

Z. Kowalskiego
T. Łazowskiego       
i K. Siwieckiego

Przed 15 r.ż. 10,63 20,25
Między 16-19r.ż. 73,23 60,13
Po ukończeniu 19 lat 16,14 19,62
Razem 100 100

Wiek

Według badań



148 MIrosława furManowsKa - Badania zachowań seksualnych młodzieży w Polsce

nograficznych	pocztówek	i	półpornografii	w	czasopismach, piosenkach	i	kalen-
darzykach. Wtóruje jej Kowalski: (...) Wystarczy przejść dzielnice, zamieszkane 
przez uboższe warstwy robotników i wyrobników: wszędzie spotkamy wyzywa-
jące spojrzenia niedorosłych jeszcze dziewcząt, warunki, w jakich one wyrosły, 
uczyniły je prostytutkami jeszcze przed ich upadkiem16.

W	świetle tych danych sprzed 100 lat niektóre zjawiska współczesne wydają 
się społecznie bezpieczniejsze. Zdecydowanie mniejszą rolę	w	inicjacji	seksualnej	
młodzieży odgrywają	w	dzisiejszych czasach prostytutki. Jest mniej wypadków za-
każeń chorobami wenerycznymi. Oczywiście, zmian tych nie należy tłumaczyć po-
prawą stanu moralnego,	a	tylko upowszechnieniem stosunków partnerskich między 
rówieśnikami	i	postępami medycyny	w	zakresie antykoncepcji, profilaktyki	i	lecze-
nia chorób wenerycznych. Jeżeli przyjąć za Kowalskim, że przełomowym wiekiem 
dla	inicjacji	jest	u	nas 18. rok życia, to obserwacja ta znajduje potwierdzenie rów-
nież we współczesnych badaniach Izdebskiego czy Jaczewskiego. 

To, co dla końca XIX w. ustalili Kowalski	i	Moszczeńska, znajduje także potwier-
dzenie	w	źródłach pochodzących	z	okresu międzywojennego.	I	tak,	w	1917 r. dyspo-
nujący wiedzą zdobytą	w	konfesjonale ksiądz Bolesław Żychliński pisał: Jest rzeczą 
smutną, ale pewną, że 	znaczna część młodzieży w czasie od zaręczyn do ślubu nie do-
chowuje czystości, lecz wykracza przeciw niej, nieraz nawet bardzo ciężko17. W	14 lat 
później ksiądz Karol Mazurkiewicz stwierdził, że duch obecnej doby nie sprzyja wy-
chowaniu młodzieży w czystości18. Za główne źródło deprawacji młodzieży uważał on 
rozwiązłość dorosłych, demoralizujący wpływ filmów, sztuk teatralnych	i	książek19.	

Również inne badania empiryczne potwierdzały te spostrzeżenia. Ludwik Jaxa 
–Bykowski	w	1918 r. udowadniał po kilkuletniej obserwacji uczniów gimnazjum, 
że większość uczniów (53,8%) uprawiała rozpustę stale, inni przygodnie20.	

Albert	Dryjski	w	1934 r. przebadał 670 młodych mężczyzn	i	stwierdził, że	
w	dużych ośrodkach przemysłowo-handlowych 98% młodzieży męskiej,	a	na	
prowincji 86% rozpoczyna życie płciowe przed 20. rokiem życia, czyli przed, 
zdaniem autora, pełną dojrzałością fizyczną.

Analogiczny obraz moralności seksualnej skreślił autor anonimowej rozprawy, 
wydanej	w	Łodzi	w	1922 r., upatrując	z	kolei przyczynę	w	wielowiekowych błęd-
nych teoriach, które we wszystkim, co dotyczyło życia płciowego widziały rzecz 
haniebną, brudną i grzeszną, złożyły się na to, że po dziś dzień nawet wzmianka 
dotycząca życia płciowego – wywołuje rumieniec na twarzy i dziedzina ta , nie 
mniej naturalna i ważna niż inne funkcje ciała, okrywana jest grubą tajemnicą21.

16  Z. J. Kowalski, Higiena i etyka życia płciowego, Warszawa 1901, s. 30.
17  Por.: B. Żychliński, Wychowanie młodzieży w czystości obyczajów obowiązkiem wobec Koś-
cioła i narodu, Warszawa 1917.
18  K. Mazurkiewicz, Pedagogika wobec kwestii seksualnej, Włocławek 1931.
19  Np. Cyjankali Wolfa, pisma Boya Żeleńskiego.
20  L. Jaxa-Bykowski, Gmina szkolna, „Muzeum”, 1918, nr 12.
21  Druk anonimowy, Zagadnienia życia płciowego, Łódź 1922.
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Jeżeli	w	1903 r. Moszczeńska szeregując źródła uświadomienia seksualnego 
zbadanych studentów otrzymała następującą listę:koledzy	 i	 rówieśnicy – 72%; 
służba – 11%; książki – 9%; rodzeństwo – 3%; własne doświadczenie – 2%; ro-
dzice – 1%; naoczna obserwacja – 1%; bona – 1%, to odpowiedzi te niewiele róż-
nią się od tych, uzyskiwanych	w	badaniach prowadzonych siedemdziesiąt (Kazi-
mierz Imieliński, Andrzej Jaczewski, Mikołaj Kozakiewicz, Hanna Malewska)	
i	sto lat później (Zbigniew Izdebski, Krystyna Ostrowska, Maria Trawińska). Re-
spondenci nie wskazywali już, co prawda, na takie źródła wiedzy, jak służba czy 
bona, tym niemniej, podobna była rola rówieśników	w	tym procesie, nikły udział 
rodziców oraz minimalny, choć już występujący, udział nauczycieli22.	

Po II wojnie światowej	w	Polsce zakazane było organizowanie wychowania 
seksualnego, jak	 i	prowadzenie badań	z	zakresu seksuologii. Problemów seksu 
dotykano pod hasłami higieny społecznej, psychicznej, wenerologii, mimo sprzy-
jającej sprawie zmianie Kodeksu Rodzinnego	i	reformie szkolnictwa. Trwało to 
do roku 1956.  Ustawa o warunkach przerywania ciąży wywołała falę dyskusji	
i	publikacji	o	charakterze doradczym. Jednak nadal nie wolno było badać ani pub-
likować danych na temat prostytucji, homoseksualizmu czy aborcji.

Dopiero	w	latach 1959-1963 Hanna Malewska23 przeprowadziła badania so-
cjologiczne dotyczące zachowań seksualnych kobiet. Objęto nimi 861 pacjentek	
z	10 klinik ginekologicznych na terenie Warszawy	 i	innych miast wojewódz-
kich. Kwestionariusz na temat doświadczeń seksualnych pacjentek zawierał 98 
pytań dotyczących głównie historii przeżyć seksualnych badanych kobiet. Za 
punkt graniczny między dzieciństwem	 a	 dojrzewaniem seksualnym uważano 
pojawienie się pierwszej miesiączki,	a	za punkt graniczny dojrzałego życia sek-
sualnego przyjęto rozpoczęcie współżycia seksualnego. 40% badanych pacjen-
tek przeżyło pierwsze stosunki seksualne między 16.	a	18. rokiem życia,	a	do	
22. roku życia  - 60%24.	

Wiedzę	o	życiu seksualnym25 badane pacjentki zdobywały zgodnie	z	nastę-
pującym rozkładem odpowiedzi:

●	 od koleżanek – 38%,
●	 z	książek, ze szkoły, od nauczycielki – 27%,
● od matki – 17 %,
● od pierwszego chłopca – 10%,
● od siostry – 6%,
● od lekarza – 1%,
● dzięki studiom medycznym – 1%.

22  Spośród siedmiu tysięcy internautów najwięcej o	seksie dowiedziało się: od znajomych – 26%, 
z	książek – 22%, od pierwszego partnera – 20%, z	internetu 19%, w	szkole – 7%, od rodziców – 3%, 
w	kościele – 3%. (http://kobieta.interia.pl/seks/partnerzy/ 27 października 2006 r.).
23  H. Malewska, Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego, Warszawa 1969.
24  Ibidem, s. 123.
25  Ibid., s. 99.
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Malewska stwierdziła zmiany	w	sferze	obyczajów	i	moralności. Chodziło głow-
nie	o	odchodzenie od standardów niejawności życia seksualnego do ich jawności.

Badania porównawcze przy użyciu identycznych metod	i	technik pomiarowych 
przeprowadził Adam Grodzki	w	latach 1983-85, ankietując grupę 784 kobiet	w	wie-
ku 18-34 lat. Stwierdził, że	w	stosunku do wyników badań Malewskiej nieznacznie 
obniżył się wiek pierwszych miłości, ponad połowa młodzieńczych pieszczot ero-
tycznych, nierzadko prowadzących do orgazmu, miało miejsce między 15.	a	17. ro-
kiem życia. Obniżeniu uległ wiek inicjacji seksualnej. Do 20. roku życia 75% mło-
dych kobiet miało już kontakty seksualne przynajmniej	z	jednym partnerem, przy 
czym ponad 33% dziewcząt	w	mieście	i	27% na wsi przeszło inicjację przed 18. 
rokiem życia. Przeciętny wiek rozpoczynania współżycia seksualnego przez dziew-
czynę wynosił 19,8 lat.	U	Malewskiej 40% kobiet rozpoczynało współżycie dopiero 
po ślubie,	u	Grodzkiego odsetek ten zmniejszył się do 15% ogółu respondentek. 
Pierwszym partnerem seksualnym młodych dziewcząt bywał	z	reguły chłopak nie-
co od nich starszy (60%), lub rówieśnik (26%).	Z	młodszymi od siebie chłopcami 
zdobywało pierwsze doświadczenia koitalne 6% dziewcząt.	Z	partnerami starszy-
mi lub młodszymi	o	więcej niż 5 lat spółkowanie rozpoczynało odpowiednio: 7% 
oraz 0,3% badanych. Głównym powodem skłaniającym dziewczyny do rozpoczę-
cia współżycia seksualnego była miłość do partnera – 75% (u	Malewskiej 30%). 
Niemniej przekonanie, że jest to uczucie obustronne zdarzało się znacznie rzadziej 
(45%). Innym powodem inicjacji była ciekawość – 20%, dalej: naciski, namowy, 
szantaże. Porównując wyniki uzyskane przez Malewską	i	Górskiego nie można do-
strzec istotnych różnic	w	odsetku kobiet zdobywających doświadczenia seksualne 
wyłącznie	z	własnym mężem (odpowiednio: 59%	i	56%).

Tabela nr 2. Młodzież rozpoczynająca współżycie seksualne przed 18. rokiem życia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Jaczewski, A. Grodzki, Z. Izdebski, Przemiany 
obyczajowości seksualnej młodzieży, Warszawa 1994, s. 130.

Obyczajowość seksualną młodzieży robotniczej	i	chłopskiej badała	w	1970 r.	 	
Maria Trawińska26. Spośród 624 osób 70% respondentów (83% chłopców	i	54% 
dziewcząt) utrzymywało stosunki seksualne. Poniżej 15 lat inicjowało 3,2% ba-
26  M. Trawińska, Obyczajowość młodzieży robotniczej i chłopskiej ze szczególnym uwzględnie-
niem obyczajowości seksualnej.	Maszynopis	raportu.

Rok Autor badań Inicjacja (%)
1936 Dryjski 19,0
1959 Malewska 29,2
1968 Pułtorak 36,9
1972 Kozakiewicz 37,0
1974 Jaczewski i Radomski 36,9
1986 Grodzki 33,5
1990 Kultys 29,8
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danych,	w	15. roku życia – 2,7%,	w	16. – 9%,	w	17. – 11,6%,	w	18. – 13,3%,	
w	19. roku życia – 14,1%. Inicjacja seksualna następowała zatem najczęściej	
w	wieku 17-18 lat. Niemal wszystkie wczesne inicjacje seksualne miały miejsce 
pod wpływem alkoholu lub odbyły się pod presją grupy rówieśniczej. Młodzież 
miejska charakteryzowała się większą aktywnością do 17. roku życia. Motywa-
cja	 i	 okoliczności pierwszych kontaktów były różne. Warunkiem najbardziej 
przyzwalającym na przedmałżeńskie kontakty seksualne przed ślubem była mi-
łość oraz zamiary małżeńskie.

Ksiądz Jerzy Laskowski prowadził badania porównawcze (lata 1974	i	1985/86) 
wśród narzeczonych	i	młodzieży licealnej. Na ich podstawie stwierdził, że coraz 
mniej młodzieży akceptuje zasadę czystości przedmałżeńskiej,  aczkolwiek zdecy-
dowana większość uważa ją za wartość,	o	którą należy zabiegać27.	

W	 1990 r. Julian Kultys przeprowadził badania dotyczące rozpoczynania 
współżycia seksualnego przez uczniów szkół średnich (17-19 lat) Trójmiasta. 
52,5% badanej młodzieży stwierdziło, że można rozpocząć życie seksualne 
przed ślubem, aby sprawdzić się pod tym względem. Pogląd ten prezentowało 
58,4% dziewcząt	 i	47% chłopców. Natomiast dwa razy więcej chłopców niż 
dziewcząt wyraziło pogląd, że współżycie seksualne można rozpocząć aby roz-
ładować własne podniecenie. Jednocześnie 32% chłopców	 i	 21% dziewcząt 
przyznało, że ma już za sobą pierwszy stosunek płciowy. 

Mikołaj Kozakiewicz ustalił tzw. moment krytyczny inicjacji seksualnej, ja-
kim jest wiek. Dla chłopców jest to 17-18 lat, dla dziewcząt 19-20 lat. Wpływ 
na opóźnienie inicjacji seksualnej mają następujące cechy respondenta:
● płeć (dziewczęta inicjują później niż chłopcy),
● poziom wykształcenia (dłuższa nauka	i	na lepszym poziomie opóźnia inicjację),
● miejsce zamieszkania (młodzież	z	mniejszych miejscowości,	a	zwłaszcza ze wsi 

inicjuje później niż mieszkańcy dużych ośrodków),
● stosunek do religii (ludzie głębiej wierzący inicjują później),
●	 sytuacja rodzinna (dzieci	z	rodzin harmonijnych inicjują później niż dzieci	z	rodzin	

patologicznych).
Najbardziej znaczącym źródłem informacji na temat współżycia seksualne-

go, dla badanych kobiet była literatura	i	koleżanki,	a	tylko dla  6,5% kobiet byli 
to	nauczyciele.

Pierwsze badania nad poglądami rodziców na edukację seksualną przepro-
wadzono	w	1968 r. (ankieta OBOP – H. Malewska	i	H. Zaleska). 

Prawie wszystkie badania robione były bez żadnych rygorów metodologicz-
nych, na próbach incydentalnych, przypadkowych. Badania nie były reprezenta-
tywne, dlatego wnioski muszą być wysnuwane niezwykle ostrożnie. Np. stopień 
rozpowszechnienia onanizmu28 wśród młodzieży wojskowej wynosił według 

27  J. Laskowski, Trwałość wspólnoty małżeńskiej, Warszawa 1987.
28  Hertoft (Dania) stwierdzał onanizm u	93% mężczyzn, Kinsey (1948 r.) u	94% mężczyzn 
i	41% kobiet, Rollayder (1921 r.) uzyskał wynik 93%, Hahn 96%, Stekl 100%.



pułkownika Gasparowicza 30%,	a	według  innej grupy oficerów badających to 
zjawisko, 9%. Wszystkie cywilne badania	w	tym zakresie wskazywały wartości 
dużo wyższe.	U	Kowalskiego było to 46%,	u	Łazowskiego	 i	Siwickiego 70%,	
u	Bystronia	w	1930	r. 92%,	u	Popielskiego	w	1957 r. 95-97%,	u	Imielińskiego	
w	1966 r. 94% chłopców	i	45% dziewcząt,	u	Jaczewskiego 38% wśród żołnierzy	
i	67% wśród studentów.

Przytoczone badania, chociaż prowadzone	w	różnych okresach, wskazują na 
stały zestaw zarzutów pod adresem młodzieży, która	w	każdej epoce była oce-
niana jako znajdująca się na równi pochyłej upadku	i	anarchii moralnej.

Twierdzenia	o	niespotykanym przedtem obniżeniu się wieku inicjacji seksu-
alnej, rozkwicie prostytucji, pornografii itd. zdają się opierać na przekonaniu, że 
czasy,	w	których żyjemy, diametralnie różnią się	w	płaszczyźnie obyczajowości 
seksualnej od tych sprzed półwiecza czy więcej, że należy mówić	o	seksplozji.	
Dostępne dzisiaj źródła historyczne	i	wypowiedzi uogólniające	z	okresu	ostatnich	
100 lat historii najnowszej Polski, weryfikują wyidealizowany obraz minionej 
rzeczywistości. Materiały historyczne skłaniają raczej ku stanowisku, iż zachowa-
nia młodzieży sprzed 50 czy 100 lat były równie odległe od panujących wówczas 
założeń moralnych, jak są odległe od dzisiejszych. Obowiązująca teoretycznie 
rygorystyczna	i	represyjna wobec seksu etyka  jest modelem idealnym, lecz nigdy 
nierealizowanym	w	pełni przez całą młodzież	 i	 to właśnie stało się przyczyną 
nieustającego od wieków „lamentu” nad upadkiem obyczajów	 i	 rozwiązłością 
młodzieży kolejnych epok,	 z	 których każda miała być gorsza od poprzedniej. 
Największe zmiany zaszły nie tyle	w	praktyce seksu, ile	w	teorii	i	ideologii	seksu.	
W	zmieniającej się stopniowo obyczajowości można dostrzec stosunkowo wyraź-
ny wzrost roli uczuć	w	podejmowaniu decyzji	o	rozpoczęciu życia płciowego.

Konkludując należy stwierdzić więc, że nie możemy mówić	o	załamaniu się 
dawnej	struktury	etycznej	i	obyczajowej	w	zachowaniach seksualnych młodzieży. 

RESEaRChES of SExual bEhavIoRS of young PEoPlE In Poland 
– SuMMaRy 

Researching on sexual behaviors of young people in Poland began at the turn of the 19th 
and 20th century. It’s precursor was Zdzisław Kowalski, who led	 a	 questionnaire among 300 
students of Warsaw University. It showed that young people begin sexual life too early - school 
and student’s period. The age of initiations is 25 years. Most people, who filled the questionnaire, 
said they did masturbation. 

Results on researches led in 1903 year by Iza Moszczeńska, Robert Bernhardt and by Tade-
usz Łazowski and Konrad Siwicki (1906) were the similar. Research workers showed the huge 
increase of prostitution, pornography, venereal illnesses, depravation of young people by adults. 

Next researches, which were led during interwar period, were those of Albert Dryjski, Lu-
dwik Jaksy, Bykowski, Marian Falski and Karol Mazurkiewicz. All of them confirmed earlier 
settlements.

After the Second World War in Poland researches on sexology were forbidden. Only Hanna 
Malewska led them between 1959 and 1963 (comparative researches led Adam Grodzki in 1983 
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– 1985 years). She ascertained changes in customs and morality spheres. especially in going away 
from standards of secret sexual life.

Sexual morality of young people was also researched by Andrzej Jaczewski (1961), Marta 
Trawińska (1970),	a	priest Jerzy Laskowski (1974 and 1985 – 1986 years), Julian Kultys (1990) 
and Maria Beisert, Zbigniew Izdebski, Mikołaj Kozakiewicz, Maria Ostrowska, Zbigniew Lew-
Starowicz. 

Since historically led researches we cannot talk about broking old ethical and moral structu-
res in young people’s sexual behaviors. Results of researches made since last one hundred years 
showed, that prostitutes nowadays play less part in sexual initiation of young people. There is 
less venereal illnesses. However the biggest changes concern not practical sex, but  theory and 
ideology of sex. We can see clearly an increase in significance of feeling during taking decisions 
about	beginning	a	sexual life.

Facts mentioned above show that young people’s behaviours had not changed since 50 and 
100 years time and were as distant from morality as they are nowadays. So we can talk about 
certain	continuity	of	definite	behaviors.
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aboRCja W oPInII MłodzIEży nIEdoSToSoWanEj 
I doSToSoWanEj SPołECznIE

Aborcja	(z	łac. abortio – poronienie), definiowana najogólniej jako celowe, 
przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka lub płodu, wy-
wołuje	w	Polsce	 i	świecie wiele kontrowersji	w	aspekcie medycznym, praw-
nym, społeczno-etycznym	 i	politycznym. Niezależnie od profesjonalnych, in-
terdyscyplinarnych aspektów, aborcja postrzegana jest	w	sposób zróżnicowany	
w	poszczególnych kręgach społecznych. Jedną	z	takich kategorii może stanowić 
młodzież przebywająca	w	zakładach poprawczych, określana mianem niedosto-
sowanej społecznie. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zaprezen-
towanie poglądów tej młodzieży na temat wybranych problemów związanych	
z	kwestią aborcji	i	porównanie	ich	z	poglądami młodzieży	z	otwartego środowi-
ska społecznego, która jest traktowana jako społecznie przystosowana. 

Aborcja w aspekcie etyczno – prawnym 

Aborcja znana jest ludzkości od ponad 4 tysiącleci	i	w	poszczególnych	epokach	
była różnie traktowana pod względem etycznym oraz prawnym. Autorzy, śledzący 
historycznie ten problem, wyróżniają trzy zasadnicze okresy	w	podejściu do aborcji. 

W	czasach starożytnych płód ludzki traktowany był przedmiotowo	i	decyzja	
o	jego spędzeniu leżała	w	gestii rodziny, bez ponoszenia konsekwencji praw-
nych czy etycznych. Drugi okres datuje się wraz	z	powstaniem chrześcijaństwa, 
które spędzenie płodu uznało za postępowanie grzeszne, pociągające za sobą 
określone sankcje prawne. W	trzecim okresie podejście wobec aborcji cecho-
wała postępująca liberalizacja, prowadząca ostatecznie do rozluźnienia norm 
etycznych	i	prawnych tak dalece, że	w	niektórych krajach dorośli mogli sami 
decydować	o	losie poczętej istoty ludzkiej. 

We współczesnym świecie aborcja należy do najbardziej spornych proble-
mów	 i	 rozpatrywana	 jest	w	aspektach medycznych, bioetycznych, prawnych, 
politycznych, a	nade	wszystko	religijnych1.	

W	aktualnym ustawodawstwie polskim2  zezwala się na dokonanie aborcji 
jedynie	w	trzech wypadkach: 
1  Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005; M. Hintz, A. Karp, M.M. Dziekan, Ciąży 
przerywanie, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002; R. Tokarczyk , Prawa narodzin, 
życia i śmierci, Kraków 2000.
2  E. Zielińska, Ciąży przerywanie. Prawo, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.
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1. Gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa, np. gwałtu czy kazirodztwa. Gwałt, 
rozumiany	w	aspekcie prawnym jako kontakt seksualny wbrew woli drugiej 
osoby dotyczy również relacji między małżonkami.

2. Gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Jeśli lekarz specjalista jedno-
znacznie potwierdzi pisemnie, że macierzyństwo mogłoby pogorszyć stan 
zdrowia lub doprowadzić nawet do zgonu kobiety – można przeprowadzić 
legalną aborcję	w	każdym momencie ciąży.

3. Gdy	 u	 płodu stwierdza się ciężkie	 i	 nieodwracalne wady. Jeżeli badanie 
prenatalne wykryje, iż	u	nienarodzonego dziecka występują poważne wady	
w	rozwoju, których nie da się wyleczyć, np. wodogłowie lub zespół Downa, 
pisemne wyniki takiego badania wystarczą do przeprowadzenia aborcji (do 
chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza orga-
nizmem kobiety, czyli do 21 tygodnia ciąży). 
Dokonanie	zabiegu	w	innym wypadku, niż powyżej opisane jest	w	Polsce	nie-

legalne. Lekarzowi wykonującemu nielegalny zabieg grozi kara do dwóch lat po-
zbawienia wolności. Kara grozi również osobie, która nakłoniła kobietę do zabie-
gu. Odpowiedzialności karnej podlega także ten, kto przerywa ciążę	z	naruszeniem 
przepisów ustawy (za zgodą kobiety), jak również stosując przemoc wobec	kobiety	
ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą 
bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży3.

W Polsce występuje zjawisko „podziemia aborcyjnego”, tj. przeprowadzania 
nielegalnych zabiegów przerywania ciąży w celu uzyskania korzyści majątkowej 
oraz „turystyki aborcyjnej”, czyli wyjazdów za granicę w celu usunięcia płodu, co 
nie byłoby legalne lub możliwe do przeprowadzenia w kraju. Postępowanie takie 
wynika z faktu, że polskie prawo nie przewiduje możliwości karania osób które do-
konały aborcji na terenie państwa dopuszczającego legalność tego zabiegu. Według 
badań przeprowadzanych przez szwedzkie organizacje feministyczne w Polsce, 
„podziemie aborcyjne działa zadowalająco”, rocznie przeprowadza się blisko 200 
tysięcy zabiegów, a średnia cena zabiegu wynosi około 2 tysięcy złotych4.	

Wskutek funkcjonującego w kraju nielegalnego przerywania ciąży sprzeciw 
wobec aborcji wyraziły liczne organizacje i stowarzyszenia, np. Human Life 
International, Kościół Rzymskokatolicki, Polska Federacja Ruchów Obrony 
Życia Prolife, Duszpasterstwo Rodzin, Fundacja Nazaret, KoLiber, ZHR, Pol-
skie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Liga Małżeństwo Małżeń-
stwu. Spośród polskich partii politycznych przeciw aborcji wystąpiły: Prawo i 
Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Platforma Obywatelska, , Unia Polityki 
Realnej, Młodzi Konserwatyści, Stowarzyszenie Młodych Demokratów, Klub 
Zachowawczo-Monarchistyczny, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

Natomiast do partii opowiadających się za dokonywaniem aborcji zalicza-
ją się: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Demokratyczna - demokraci.pl, 

3  L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005.
4  T. Walat, Szwecja: Aborcja także dla cudzoziemek, „Polityka”, nr 48, 2006.
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Polska Partia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, RACJA Polskiej Lewicy, So-
cjaldemokracja Polska, Unia Lewicy III RP, Unia Pracy, Zieloni 2004. Aborcję 
w Polsce popierają również stowarzyszenia: Demokratyczna Unia Kobiet, Liga 
Kobiet Polskich, Młodzi Socjaliści, Stowarzyszenie „Centrum Pomocy Rodzi-
nie” w Olsztynie, Stowarzyszenie Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich-Polska 
Y.W.C.A., Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo 
NEUTRUM, Stowarzyszenie Pro Femina, Towarzystwo Rozwoju Rodziny5.

Problem badawczy, metoda, populacja

Jak zostało zasygnalizowane powyżej podejście do kwestii aborcji w Pol-
sce, podobnie jak i na świecie, jest rozmaite. Polska młodzież, dojrzewająca 
w tych warunkach, staje wobec odmiennych stanowisk, dopuszczających bądź 
nie przerywanie ciąży. Zagadnienie to staje się tym bardziej istotne w kontek-
ście obniżania się wieku inicjacji seksualnej współczesnej młodzieży, podej-
mowania pełnego życia seksualnego przed osiągnięciem pełnoletniości i coraz 
powszechniejszego doznawania przez młodzież przeżyć zarezerwowanych dla 
życia osób dorosłych. Obniża się również wiek nieletnich uprawiających pro-
stytucję, a także uczestników częstych przygodnych kontaktów seksualnych6.	

Zasygnalizowane zjawiska w większym stopniu występują wśród młodzieży 
o symptomach niedostosowania społecznego. Potwierdza to analiza materiału diag-
nostycznego dotyczącego chłopców, przebywających w zakładach poprawczych. 
W sferze emocjonalnej, badanej populacji, występują m. in.: niedostymulowanie, 
zapotrzebowanie na mocne wrażenia, dominacja pierwotnych emocji, niedojrzałość 
emocjonalna, hiperaktywność, zachowania popędowo – impulsywne, niski poziom 
empatii i syntonii, bezuczuciowość czy wreszcie, sadyzm. W zaburzonej sferze be-
hawioralnej występują: brak poczucia odpowiedzialności i myślenia przyczynowo 
– skutkowego, obarczanie winą za własne niepowodzenia inne osoby, brak samody-
scypliny i autokontroli, egoizm, postawy konsumpcyjne, bezkrytyczne naśladowni-
ctwo, ograniczone i prymitywne formy spędzania czasu wolnego, hedonizm, skłon-
ności do przygodnych kontaktów seksualnych, perwersje seksualne i wiele innych7.

Nasuwa się więc pytanie: Jaka jest opinia chłopców niedostosowanych spo-
łecznie na temat dokonywania aborcji w porównaniu do rówieśników ze szkół 
otwartego środowiska społecznego?

5  L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa, 2005; Marek, A., Prawo karne, Warszawa 2005. 
6  J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Prostytucja nieletnich w perspektywie młodzieży. 
Mały raport z badań, 2006.
7  Więcej na ten temat: K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady pro-
gramów oddziaływań, Warszawa 1998; Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagad-
nienia teoretyczne, metodyczne i diagnostyczne, Warszawa 2005; Szecówka A., Metodologiczne 
dylematy badań problematyki niedostosowania społecznego i resocjalizacji, [w:] J. Kruk-Laso-
cka, M. Sekułowicz (red.), Wczesna terapia dzieci z utrudnieniami rozwoju. Interdyscyplinarne 
problemy diagnozy i terapii, Wrocław 2004.
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W tak postawionym problemie badawczym rozpatrywano pytania szczegóło-
we: 1. Jaki jest stosunek badanej młodzieży do usuwania ciąży w kontekście ure-
gulowań prawnych i motywów osób skłonnych dokonać aborcji? 2. Jakie czynni-
ki, według opinii badanych, mogą wpłynąć na ograniczenie aborcji w Polsce?

W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny wsparty ankietą8, wywia-
dem, analizą dokumentów i wytworów uczniowskich. Mając na uwadze specy-
ficzny teren badań, jakim jest zakład poprawczy i populację (tamtejsi wycho-
wankowie), zastosowano zalecane na tym obszarze komplementarne, ilościowo 
– jakościowe podejście badawcze9. W celu stwierdzenia poziomu istotności 
różnic statystycznych w opiniach, wyrażanych przez porównywane populacje, 
wykorzystano test U-Manna-Whitneya. Badania przeprowadzono wśród 71 wy-
chowanków zakładu poprawczego w województwie śląskim. Natomiast w śro-
dowisku otwartym badaniami objęto 51 uczniów liceum, 24 uczniów szkoły za-
wodowej i 29 uczniów gimnazjum. W powyżej wymienionych szkołach analizą 
porównawczą objęto samych chłopców, co w konsekwencji dało liczbę 51 ucz-
niów. Uwzględnienie koedukacyjnej populacji szkół otwartych wytworzyłoby 
istotny artefakt, gdyż jak wykazała wstępna analiza, opinie dziewcząt różnią się 
od tych, wyrażanych przez chłopców, co wybiega poza podjęty problem badaw-
czy. Zagadnienie to będzie rozpatrywane w odrębnych badaniach obejmujących 
dziewczęta z zakładu poprawczego oraz dziewczęta środowiska otwartego. 

Wyniki badań

Przytoczone wyżej rozważania teoretyczne, dotyczące charakterystyki mło-
dzieży niedostosowanej społecznie zdają się sugerować, że chłopcy zakładu po-
prawczego, ze względu na swoje uwarunkowania osobowościowe, winni różnić 
się w opinii na temat aborcji od swoich rówieśników ze środowiska otwartego. 
Ich zaburzenia w behawioralnej i emocjonalnej sferze osobowości winny deter-
minować bardziej liberalne podejście do usunięcia ciąży. 

Uzyskane wyniki badań wyraźnie zaprzeczają temu założeniu, co dokumentu-
ją dane zamieszczone w tabeli 1. Obejmują one poglądy badanej młodzieży z obu 
porównywanych populacji na temat możliwości dokonania aborcji. Pośród tych 
wariantów w ankiecie uwzględnione zostały działania mieszczące się w granicach 
współczesnego ustawodawstwa, jak i te, występujące poza prawem. Najbardziej 
zaskakującą konstatacją wypływającą z uzyskanych rezultatów badawczych jest 
brak istotnych różnic statystycznych wobec wyszczególnionych zmiennych po-
między chłopcami z zakładu poprawczego a ich rówieśnikami ze szkół otwartego 
środowiska społecznego. Obie porównywane kategorie wskazały okoliczności 
8  Za pomoc w	przeprowadzeniu badań ankietowych dziękuję studentce resocjalizacji p. Hannie 
Kowalik. 
9  Por. Szecówka A., Metodologiczne dylematy badań problematyki niedostosowania społecz-
nego i resocjalizacji, [w:] J. Kruk-Lasocka, M. Sekułowicz (red.), Wczesna terapia dzieci z utrud-
nieniami rozwoju. Interdyscyplinarne problemy diagnozy i terapii, Wrocław 2004.
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dopuszczające dokonanie aborcji zgodnie z ideą ustawodawcy, spośród przyczyn 
dopuszczalności usunięcia ciąży najwyżej  plasując sytuację, w której ciąża za-
graża życiu kobiety. Badani na 4-punktowej skali przydzielili tej zmiennej odpo-
wiednio (po uśrednieniu) 3,63 pkt. i 3,29 pkt. Równie wysokie znaczenie badani 
nadali sytuacji, gdy ciąża zagraża zdrowiu matki (3,20 i 3,19 pkt.). Tej zmiennej 
towarzyszyła największa zbieżność poglądów obu populacji. 

Badana młodzież wypowiadając się na temat dopuszczalności aborcji prioryte-
towo potraktowała życie i zdrowie ludzkie, bowiem na kolejnym miejscu w rankin-
gu dopuszczalności usunięcia ciąży umieścili nieodwracalne uszkodzenie płodu.	

Tabela 1. Okoliczności umożliwiające dokonanie aborcji według opinii badanej młodzieży 

Możliwości 
usunięcia ciąży

Chłopcy ze szkół 
wolnościowych n=51

Chłopcy z zakładu 
poprawczego n=71

Istotność 
różnic
(test 	

U-Manna 
Whitneya)

Średnia Odchylenie
standard. Średnia Odchylenie

standard.

Ciąża stanowi 
zagrożenie 

życia kobiety 3,63 1,51 3,29 1,77

U = 1624,5
Z = -0,888
p = 0,374

Ciąża powstała 
w	wyniku	

gwałtu 2,76 1,33 2,50 1,50

U = 1600,00
Z = -0,101
p= 0,317

Ciąża powstała 
w	wyniku	

kazirodztwa 2,61 1,33 2,69 1,59

U = 1739,5
Z = -0,246
p= 0,805

Ciąża zagraża 
zdrowiu matki 3,20 1,65 3,19 1,78

U = 1749,50
Z = -0,195
p= 0,845

Nieodwracalne 
ciężkie 

uszkodzenie	
płodu

2,78 1,69 3,24 1,70

U = 1617,00
Z = -0,909
p= 0,363

Trudna	sytuacja	
życiowa
kobiety 1,82 1,10 2,21 1,57

U =1616,50
Z = -0,974
p= 0,330

Kobieta nie 
chce urodzić 

dziecka 1,75 1,11 2,07 1,46

U = 1926,00
Z = -0929
p= 0,353

Żadna 
okoliczność nie 
daje	prawa	do	

aborcji

2,18 1,59 2,64 1,75
U = 1497,50
Z = -1,642
p=0,101
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Mimo braku istotności różnic, chłopcy niedostosowani społecznie wyrażali 
większą akceptację dla takiego usprawiedliwienia aborcji. Trudno zinterpreto-
wać takie stanowisko na obecnym etapie badań. Analiza uwarunkowań psycho-
fizycznych chłopców zakładu poprawczego, jak i bezpośrednie z nimi rozmo-
wy, pozwalają jedynie założyć, że wychowankowie mają za sobą doświadczenia 
własnej „inności” i są bardziej uwrażliwieni na komplikacje życiowe, będące 
konsekwencją nieodwracalnego uszkodzenia płodu. To zagadnienie wymagało-
by odrębnego potraktowania interpretacyjnego oraz badawczego.

Najniższy poziom akceptacji wszyscy badani wyrazili wobec takich uzasad-
nień dokonania aborcji jak trudna sytuacja życiowa kobiety	oraz	kobieta nie chce 
urodzić dziecka. To, że chłopcy z zakładu poprawczego najniżej ocenili takie 
powody przerwania ciąży, może świadczyć o ich dojrzałym podejściu do oma-
wianego problemu i o znacznej wrażliwości badanych na fakt pozbawienia życia 
nienarodzonych w imię utylitarnych celów osób dorosłych (por. zamieszczone 
niżej ich pisemne wypowiedzi). Jednakże, mimo braku statystycznej istotności 
różnic w badanych populacjach wobec tych okoliczności usuwania ciąży, bardziej 
liberalną tendencję zaprezentowali chłopcy niedostosowani społecznie. Przyczyn 
takiej tendencji należałoby upatrywać w egzogennych, społeczno – środowisko-
wych uwarunkowaniach, w jakich żyli chłopcy przed umieszczeniem w zakła-
dzie poprawczym. Jak wynika z akt osobowych (wywiadów środowiskowych), 
niedostosowani społecznie w zdecydowanej większości wywodzą się z rodzin 
patologicznych, o niskim statusie materialnym i społecznym, dotkniętych paupe-
ryzacją, niezaradnością życiową, o czym dodatkowo będzie mowa przy analizie 
danych z tabeli 2. Zapewne obraz życia własnej rodziny i otoczenia społecznego, 
pojawianie się przypadkowych ciąży mógł wpłynąć na zasygnalizowaną, bardziej 
liberalną tendencję. Przeciwwagę dla tej tendencji stanowi kolejna opinia bada-
nych, wokół stwierdzenia: żadna okoliczność nie daje prawa do aborcji. Z tym 
poglądem bardziej identyfikuje się młodzież niedostosowana społecznie. 

Dla uzupełnienia omawianego problemu pozyskano, niezależnie od badań iloś-
ciowych wartościowy i zaskakujący materiał o charakterze jakościowym. Spośród 
31 anonimowych pisemnych wypowiedzi (niektóre bardzo obszerne) na temat: Czy 
wyraziłbyś na dokonanie aborcji przez Twoją dziewczynę? Uzasadnij swój pogląd, 
zdecydowana większość (29 badanych) okazała bezwzględną dezaprobatę wobec 
dokonania	takiego	czynu.10 W pozostałych 2 przypadkach, mimo przeczącej odpo-
wiedzi, badani przedstawili okoliczności, w jakich ewentualnie daliby przyzwolenie 
na dokonanie aborcji. Najczęściej badani chłopcy identyfikowali aborcję z zabój-
stwem nienarodzonego człowieka. Wśród poszczególnych wypowiedzi przeciwko 
aborcji padały najczęściej argumenty, które (ze względu na ograniczone ramy ni-
niejszej publikacji) warto przynajmniej fragmentarycznie zacytować:
1. …nie pozwoliłbym swojej dziewczynie dokonać aborcji, ponieważ to tak jak 

bym pozwolił zabić bezbronne niewinne dziecko…

10  Pełny zestaw uzyskanych wypowiedzi wychowanków w	posiadaniu	autora	
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2. …dziecko jest najcenniejszym darem i usunięcie go jest dla mnie czymś gor-
szym niż morderstwo…

3. ...swojej dziewczynie zdecydowanie nie pozwoliłbym poddać się aborcji gdyż 
jeśli daliśmy komuś życie nie mamy prawa go odbierać gdyż bylibyśmy podli 
bez litości i miłości…

4. …nigdy w życiu nie pozwolę na aborcję mojej dziewczynie ponieważ byłoby 
to moje dziecko i ma takie samo prawo żyć jak inni ludzie. Nie pozwolę aby 
jakiś lekarz zabił moje dziecko…

5. ...brak mi słów dla osób, które wyrażają zgodę na aborcję i decydują się na 
ten bestialski krok. Nigdy bym do tego nie dopuścił…

6. …nie zgodziłbym się, gdyż zabijając nasze dziecko byłaby morderczynią i to 
morderczynią członka rodziny, który dopiero co dostał szansę na życie. Gdy-
by się upierała przekonywałbym ją długo i przedstawiłbym jej jakiś film na 
ten temat, np. „Niemy krzyk”…

7. …to Bóg stworzył życie i tylko Bóg może je odebrać a nie jakiś lekarz za 
zgodą zdesperowanej dziewczyny. Na pewno nie jedni rodzice takich dziew-
czyn ucieszyliby się i dołożyli starań aby to dziecko było szczęśliwe i miało 
zapewniony jaki taki byt…
Obok stanowiska jednoznacznie negatywnego wobec aborcji, w wypowie-

dziach wychowanków zakładu poprawczego pojawiły się również (nieliczne) 
wypowiedzi o bardziej powściągliwej dezaprobacie tego czynu:
1. …osobiście jestem przeciw aborcji. Jeżeli dziewczyna miałaby za mało lat 

i była zbyt niedojrzała to musiałbym się głęboko zastanowić…
2. …jeżeli moja dziewczyna chciałaby mieć dziecko i długo mnie do tego na-

mawiała i potem się rozmyśliła to nie pozwoliłbym jej na aborcję. Ale jeśli ja 
sam bym wpadł a ona powiedziała, że nie chce dziecka, bo jest za młoda, to 
zgodziłbym się na aborcję…
Pytanie, postawione chłopcom z zakładu poprawczego, w odróżnieniu od 

ankiety, dotyczyło bardzo osobistego i intymnego obszaru życia i  zachodzą-
cych w nim interakcji z własną dziewczyną. Wywołało to niewątpliwie bardziej 
emocjonalną reakcję, aniżeli w odniesieniu do podanej w ankiecie anonimowej 
kobiety. Zacytowane wypowiedzi pochodzą od chłopców z najstarszych klas 
szkoły, legitymujących się dłuższym pobytem w zakładzie poprawczym. Zatem 
jest to część młodzieży, która poddana wielokrotnym, zróżnicowanym oddzia-
ływaniom resocjalizacyjnym ma za sobą m.in. uwrażliwiające oddziaływania 
wychowawcze i treningi rozumienia empatycznego11. Uzyskane wyniki jakoś-
ciowej analizy pozwalają, z dużą ostrożnością, przypuszczać, iż deklarowane 
poglądy wychowanków zbieżne są z ich realnymi postawami życiowymi. Nie-
jeden wychowanek czasem sygnalizuje:  moja dziewczyna chyba zaszła w cią-
żę/?/, dodając przy tym: nie dopuszczę do tego aby dokonała aborcji.	Potwier-

11  Por. A. Szecówka, Zachowania dewiacyjne a stymulowanie empatii młodzieży zakładu po-
prawczego, [w:] B. Urban (red.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998.
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Tabela 2. Poglądy badanej młodzieży na temat sposobów ograniczania aborcji

Czynniki mogące 
wpłynąć na 

ograniczenie	
aborcji

Chłopcy ze szkół 
wolnościowych

Chłopcy z zakładu 
poprawczego

Istotność 
różnic
(test

U-Manna 
Whitneya)Średnia Odchylenie

standard. Średnia Odchylenie
standard.

Objęcie kobiety 
ciężarnej 

szczególną opieką 
państwową

2,86 1,40 2,99 1,68
U = 1751,50
Z = - 0,182
p  = 0, 856

Edukacja seksualna 
jako przedmiot na-
uczania	w	szkole

2,94 1,51 2,99 1,72
U = 1164,50
Z = - 0,543

p=0,587

Zwiększenie zaanga-
żowania religijnego 2,49 1,30 2,43 1,41

U =1713,50
Z = - 0,388
p = 0,698

Podwyższenie zasił-
ków	rodzinnych 2,39 1,41 3,19 1,71

U = 1335,50
Z = - 2,438
p = 0,015

Edukacja antykoncep-
cyjna	w	szkole 2,63 1,38 2,89 1,62

U = 1617,00
Z = - 0,909
p = 0,363

Upowszechnienie	
środków antykoncep-

cyjnych
2,80 1,51 2,97 1,77

U = 1693,00
Z = - 0,500
p = 0,617

dzają to bieżące informacje osobopoznawcze, z których wynika, że w populacji 
zakładu poprawczego zawsze znajduje się 1-3 wychowanków, będących przed-
wcześnie ojcami. Abstrahując od poziomu niefrasobliwości wychowanków 
i ich odpowiedzialności za swoje działania można uznać, że wśród chłopców 
zakładu poprawczego zdecydowanie przeważa dezaprobata dla aborcji.

Kolejny problem badawczy dotyczył wyłonienia poglądu wychowanków za-
kładu poprawczego oraz ich rówieśników z otwartego środowiska społecznego 
na temat czynników, mogących wpłynąć na ograniczenie aborcji.

Rezultaty badawcze, przedstawione w tabeli 2, wskazują na to, że opinie od-
noszące się do wyszczególnionych 6 zmiennych, ograniczających dokonywanie 
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aborcji, rozkładają się dość równomiernie i badani z obu kategorii nadają im 
zbliżone znaczenie.

Wyrażone stanowiska nie różnią w istotnym stopniu porównywanych popu-
lacji młodzieży. Spośród rozpatrywanych czynników, które mogłyby wpłynąć 
na ograniczenie aborcji wyjątek stanowi podwyższenie zasiłków rodzinnych, 
gdzie istotność różnic pomiędzy porównywanymi kategoriami sięgnęła pozio-
mu p=0,015. Problem podwyższenia zasiłków rodzinnych w znacznym stopniu 
koresponduje z analizowaną zmienną z poprzedniej tabeli: trudna sytuacja ży-
ciowa kobiety, którą badani, w świetle dyskusji po przeprowadzonych badaniach 
ankietowych, zdecydowanie identyfikowali z sytuacją materialną. Do opisanego 
powyżej statusu materialnego rodzin, z których wywodzą się wychowankowie 
zakładu poprawczego warto dodać, że w ostatnich kilku latach wyraźnie wzrosła 
liczba rodziców bezrobotnych, jak i uchylających się od oferowanego zatrudnie-
nia. W rodzinach wychowanków wzrastają tendencje roszczeniowe wobec opieki 
ze strony państwa. Z drugiej strony bezpośrednie rozmowy z rodzicami wycho-
wanków, a w szczególności z opuszczonymi przez mężów matkami, samotnie 
wychowującymi dzieci, przekonują, że w wielu przypadkach ich sytuacja życio-
wa jest katastrofalna, a polityka prorodzinna realizowana przez państwo odbiega 
znacznie od realnych potrzeb i oczekiwań. 

Dlatego też wychowankowie wywodzący się z ogólnego niedostatku, w celu 
„wyrównania” statusu materialnego do poziomu, na jakim żyją ich rówieśnicy, 
popadają często w kolizję z prawem, rozszerzając stopniowo syndrom włas-
nego niedostosowania społecznego, zwłaszcza przestępczości. Z tego zapew-
ne względu badani wychowankowie zakładu poprawczego, w odróżnieniu od 
swych rówieśników ze szkół wolnościowych, bardziej zdecydowanie opowie-
dzieli się za podwyższeniem zasiłków rodzinnych, jako najważniejszym czyn-
nikiem wpływającym na ograniczenie aborcji.

Zakończenie

Aborcja, rozumiana jako celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutku-
jące śmiercią zarodka lub płodu, spotyka się z różną oceną społeczną i prze-
chodzi nieustanną ewolucję w odbiorze poszczególnych kręgów społecznych, 
kultur, opcji politycznych i ustawodawstwa. 

Z zaprezentowanego materiału, stanowiącego jedynie fragment obszerniej-
szych badań, wynika, że młodzież niedostosowana społecznie, przebywająca 
w zakładzie poprawczym w swoich opiniach, dotyczących dokonywania abor-
cji, nie odbiega statystycznie od rówieśników ze szkół otwartego środowiska 
społecznego.

W odniesieniu do aktualnego ustawodawstwa, legalizującego aborcję 
w szczególnych przypadkach, badani obu populacji zgodnie wyrazili najwyższy 
poziom zrozumienia dla sytuacji, gdy ciąża stanowi śmiertelne niebezpieczeń-
stwo dla kobiety oraz gdy zagraża ona zdrowiu matki. 



Mimo braku istotnych różnic statystycznych między porównywanymi kate-
goriami w odniesieniu do motywów aborcji, sięgających poza prawo, dało się 
dostrzec większą tolerancję dla tego typu działań wśród wychowanków zakładu 
poprawczego. Dotyczy to takich motywów, jak trudna sytuacja życiowa kobiety 
oraz przypadku, gdy kobieta po prostu nie chce urodzić dziecka.

Najwyższy poziom dezaprobaty dla usuwania ciąży a równocześnie wrażli-
wości emocjonalnej wyrazili starsi wychowankowie zapytani o to, czy wyraziliby 
zgodę na dokonanie aborcji przez swoją dziewczynę. Badani postawieni symula-
cyjnie przed tak osobistą decyzją, niemal jednomyślnie zanegowali aborcję.

Ujawniony wśród badanych wychowanków zakładu poprawczego wysoki 
poziom wrażliwości i dezaprobaty dla aborcji, ocenianej jako czyn naganny, 
można przeszczepiać na inne obszary oddziaływań resocjalizacyjnych, zmie-
rzających do stymulacji empatii, syntonii, altruizmu i ogólnej korekty w funk-
cjonowaniu społecznym. 

aboRTIon In adaPTEd and non  
– adaPTEd To SoCIal lIfE youTh’S oPInIon – SuMMaRy 

This article is presentation of results of researches led among young boys from Silesian re-
formatories and secondary level schoolboys. Main purpose of researches is a comparison of their 
opinion about abortion and verifying it, if they have different or similar view on this question. 
Hypothesis, that boys from reformatories have more liberal opinion about abortion has not con-
firmed. Differences in their attitude to discussing question between two groups of boys was very 
low. Interrogated youth was persuaded that the most important condition justifying abortion is the 
pregnant woman’s life and health hazard. Reformatories pupils was a little bit more liberal in their 
opinion. According to them abortion is justified when woman has difficult conditions of living or 
just doesn’t want a baby. But asked about approval of their own girl having abortion, gave almost 
unanimous condemnation of such behaviour. 
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W kuSząCyCh objĘCIaCh ThanaToSa  
u PRogu doRoSłoŚCI

We współczesnym świecie coraz bardziej zauważalne jest zderzanie się dwóch 
jakości: początku życia	i	zarazem jego destrukcji, unicestwiania, niszczenia. Co 
więcej, wybory przed którym staje jednostka odnośnie swej egzystencji, proble-
my,	z	którymi musi się zmagać, nie ograniczają się już tylko do ludzi dorosłych, 
ale stają się udziałem młodszych pokoleń. Jako ludzkość wpadliśmy	w	swoistą 
pułapkę, której istota sprowadza się do łatwego, szybkiego	i	pełnego wrażeń ży-
cia, opartego na wykorzystywaniu	w	maksymalnym stopniu osiągnięć naszej cy-
wilizacji. Jednocześnie zapomnieliśmy	o	sobie, zagubiliśmy istotę człowieczeń-
stwa.	Paradoksalnie, jednostka nie jest wcale szczęśliwa,	a	apogeum problemów, 
przed rozwiązaniem których stoi, sprowadza się do ochrony samej siebie, przed 
wyniszczaniem. W	tak kreowanej przestrzeni społecznej możliwym jest wskaza-
nie kilku najważniejszych obszarów, które choć wymykają się ludzkiej refleksji, 
to jednocześnie są częścią systemu społecznego. Przede wszystkim ludziom obca 
stała się tematyka śmierci (Thanatos), zinstytucjonalizowany został zarówno mo-
ment przyjścia na świat, jak	i	odejścia	z	niego. Nie rozmawia się	o	śmierci, często 
zaprzecza1 jej istnieniu, szczególnie	w	rozmowach	z	dziećmi „nie ma	o	czym mó-
wić, jak będzie miała przyjść to	i	tak	przyjdzie”. Co więcej nie zostały ukształto-
wane umiejętności radzenia sobie	z	problematyką śmierci, szczególnie gdy doty-
ka najbliższych, znajomych, podopiecznych (towarzyszy temu przerażenie, brak 
przygotowania, zażenowanie, bezradność)2, jak również młodzieży	i	dzieci.

Okres dorastania

Czas przejścia	z	dzieciństwa do dorosłości jest szczególnie ważkim etapem 
ludzkiego życia. Nie jest to łatwy okres dla młodych ludzi, jak	i	ich otoczenia,	
w	tym dorosłych. Młodzi są głośni, hałaśliwi, pokrzykują, mówią podniesionym 
1  Tata 6-cio letniej dziewczynki zapytany przez nią „Czy to prawda, że babcia umrze?” w	mo-
mencie ciężkiej choroby babci, odpowiedział że to absolutna bzdura, kto tak powiedział. Kilka 
tygodni później babcia dziewczynki zmarła.
2  Często jedyny pomysł, jaki przychodzi nam do głowy, gdy stykamy się z	osobami, które 
cierpią z	powodu utraty kogoś bliskiego, to pocieszenie, żeby już o	tym nie myślał. Ilu dorosłych 
np. słysząc o	śmierci bliskiego dziecku zwierzęcia, proponuje kupno „nowego”, albo wręcz bez 
wiedzy dziecka dokonuje takiej zamiany. Ponadto, gdy pojawi się problem zabójstwa lub sa-
mobójstwa osoby bardzo młodej – dziecka, adolescenta „nabieramy wody w	usta” jako osoby 
prywatne, ale niestety jako zawodowe postaci również. 
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głosem, zbyt żywiołowi, zarówno gdy się cieszą (chichot, radosne pokrzyki), 
jak wtedy gdy martwią (przekleństwa, obelgi)3. Niekiedy trudno ich tolerować,	
a	wpłynąć na ich zachowanie	z	pozycji	osoby	obcej	jest	w	dzisiejszych	czasach	
prawie niemożliwe4. Ludzie boją się niekiedy	w	ogóle zareagować, zwłaszcza, 
gdy młodzi ludzie przebywają	w	grupie, np. powracając	z	meczu swojej ulubio-
nej drużyny sportowej. Jest to czas szczególnie trudny dla „rodziców, którzy tak 
się przyzwyczaili do niezmiennego	i	wdzięcznego wyglądu dziecka, że	z	trudem 
znoszą te gwałtowne zmiany, nieubłagany znak ich własnego starzenia się5.” 
Nie są przygotowani na to, że ich rozkoszny dotąd malec nagle trzaska drzwia-
mi, wybucha płaczem, ma swoje nazbyt gwałtowne zdanie. Potrafili przytulić, 
pogłaskać po rodzicielsku dziecko, ale nie zawsze udaje się to	 w	 przypadku	
nastolatka / nastolatki. Niejednokrotnie, nie radząc sobie	z	sytuacją, wysyłają 
dziecko do psychologa, terapeuty, by specjalista uwolnił ich od problemu, zdjął 
brzemię rodzicielstwa osoby dorastającej. Mają nadzieję, że fachowiec wyle-
czy	z	„dorastania”, ze stawania się dorosłym. Jak mówią terapeuci systemowi,	
adolescent jest często nieświadomie delegowany przez rodzinę. Problem nie 
leży	w	nim, ale przy okazji tego burzliwego rozwojowo okresu trudne rodzinne 
sprawy przybierają na sile.

Dla samych zainteresowanych adolescencja jest etapem tyle fascynującym,	
co przerażającym. To okres, gdy, mówiąc słowami Stanisława Tomkiewicza 
„Człowiek (…) to takie hybrydalne stworzenie, ani dziecko, ani dorosły”6, gdy 
„obawia się, że będzie niedoskonałym dorosłym” oraz „opłakuje utracone dzie-
ciństwo”. Rozdarty między zależnością	a	samostanowieniem	o	sobie, obalają-
cy	autorytety	 i	potrzebujący wzorców, krytykujący	 i	chcący zrozumieć świat 
dorosłych, próbujący się bez nich obejść	 i	nieodchodzący zupełnie. Usiłujący 
dowiedzieć się kim jest, dokąd zmierza, co czuje. Dorastający to poczwarka	
i	motyl, hybryda	i	młody bóg, Eros	i	Thanatos. Nie radzi sobie	z	sobą wewnętrz-
nym, ani zewnętrznym. Wewnątrz buzują hormony,	a	za tym emocje, uczucia; 
na zewnątrz zmienia się ciało, staje się inne, obce, niepokojące,	z	początku nie-
proporcjonalne, niezgrabne,	z	czasem zawstydzające. Za długie do dziecinnych 
ubrań, za krótkie do ubrań kogoś z rodziny7.	

3	  I. Obuchowska, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców 
i wychowawców, Warszawa 1996, s. 62 - 63.
4  Nauczycielka jednej ze szkół podstawowych skarżyła się, że podczas trwania zajęć lekcyjnych na 
terenie boiska szkolnego przebywało kilku chłopców z	gimnazjum - „wyrostków”, jak to określa, pi-
jących piwo. Niektórzy z	nich to dawni uczniowie szkoły, w	której pracuje. Młodzież ta była obojętna 
na prośby opuszczenia terenu szkoły i	dopiero groźba wezwania policji spowodowała, że lżąc opuścili 
boisko, porzucając jednak puste butelki po piwie. W	przeciwdziałaniu takim incydentom szkoła pod-
najęła agencję ochraniarską do ochrony dzieci, nauczycieli, budynków i	całego terenu szkoły. 
5  S. Tomkiewicz, Depresja wieku dojrzewania, [w:] K. Walewska, J. Pawlik (red.), Depresja. 
Ujęcie psychoanalityczne, Warszawa 1992, s. 116.
6  Ibidem, s. 115.
7  Ibid., s. 116.
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Przejawy Thanatosa u dorastających

Czas dorastania to również okres szczególnego, świadomego bądź nie, sto-
sunku do kwestii ostatecznych, eschatologicznych. Dzieci jeszcze nie nauczyły 
się bać śmierci, jest to dla nich coś naturalnego, choć obcego. Dorośli,	 z	 racji	
świadomości konsekwencji, boją się jej	i	starają się unikać. Młodych ludzi śmierć 
nie odstrasza,	a	niejednokrotnie pociąga	i	fascynuje. Eksperymentują, prowokują, 
chcą doświadczyć. Jakby przy szukaniu odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”, 
„Na co mnie stać?”, chcieli dowiedzieć się również: „Kim jestem	w	konfrontacji	
ze śmiercią?”, „Na co mnie stać, gdy poczuję jej bliskość?”. Obok tych,	u	których	
walkę instynktów wygrywa Eros, którym chce się żyć, tworzyć, rozwijać, są tacy, 
których śmierć nie odstrasza – nic sobie nie robią ze śmiertelnego zagrożenia, ale	
i	tacy, którzy sami ze śmiercią igrają, domagają się jej bliskości. 

Triumfu Thanatosa możne mieć dwojaką genezę. Po pierwsze,	gros młodych 
ludzi	nie	radzi	sobie	z	życiem,	z	samym sobą, część natomiast eksperymentuje (po-
średnio też	w	efekcie porażki	w	radzeniu sobie ze sobą). Pierwsza grupa sympto-
mów to autozachowania, podczas gdy adresatem zachowań pochodzących	z	drugiej	
grupy są głównie inni ludzie. Wszystkie te przejawy zwycięstwa Thanatosa nad 
Erosem są efektem kuszenia:	w	pierwszym przypadku jest to złudzenie osiągnięcia 
szczęścia, spokoju, zadowolenia,	w	drugim kusi to, co wcześniej było zakazane, 
nieosiągalne, nieznane. W	jednym	i	drugim przypadku można dostrzec brak wiedzy	
i	wyobraźni na temat konsekwencji, ale	i	młodzieńczy entuzjazm. Do przejawów 
nieradzenia	sobie	z	życiem / ze sobą można zaliczyć: anoreksję, narkomanię, samo-
okaleczenia, zaniedbania względem siebie, stany depresyjne, samobójstwa, ekspe-
rymentowanie, niebezpieczne zabawy, czy	w	końcu napady, bójki, zastraszania

Anoreksja

Jednym	z	przejawów	nieradzenia	sobie	w	życiu	i	z	życiem jest	w	dzisiejszych	
czasach	anoreksja	– uznawana za modną przez młodych, bagatelizowana przez 
rodziców, klasyfikowana jako choroba przez lekarzy. Przyczyn anoreksji upatruje 
się min.	w	kulturze masowej, promującej swoisty ideał piękna, ale nade wszystko 
stawiającej ciało człowieka, zwłaszcza kobiety (choć nie tylko)	w	centrum za-
interesowania.	Żyjemy jednak w czasach, kiedy tak naturalny i zdrowy stosunek 
do jedzenia stał się rzadkością8. Rośnie liczba osób cierpiących na zaburzenia 
odżywiania. Anoreksja, jako jedno	 z	 tych zaburzeń, charakteryzuje się silnym 
lękiem przed przybraniem na wadze, odmową utrzymania wagi oraz zaburzonym 
wizerunkiem swojego ciała. Zatrważające jest, że coraz młodsze, nie wykazujące 
się nadwagą dzieci, czują potrzebę odchudzania się, próbują nie przytyć, mają 
kompleksy	z	powodu swojego wyglądu. Oddziały szpitalne leczące to zaburzenie 
pełne są młodych dziewcząt, w	których tli się resztka piękna, atrakcyjności. Prob-
lem ten dotyczy głównie dziewcząt, kobiet,	z	których bardzo duży odsetek nigdy 
8	 	www.anoreksja.org.
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nie zostanie wyleczony. Zbyt rzadko anoreksja postrzegana jest jako choroba,	
a	zwłaszcza choroba śmiertelna. Szczególnie przez młodych. Niestety zrozumie-
nie	przychodzi	w	wielu przypadkach zbyt późno. Badania donoszą, że 20-25% 
chorym na anoreksję nie udaje się wygrać	z	chorobą – umierają. 

Anoreksja jest swego rodzaju kodem, językiem którym ciało informuje	o	stanie	
ducha. Uważa się, że jest to reakcja na nadmierną kontrolę ze strony rodziców, niepo-
zwalanie na wyrażanie gniewu przez dzieci, czasem dochodzi również element mo-
lestowania seksualnego. Bezpośrednią przyczyną jest wówczas zaniżona samoocena, 
zniekształcone postrzeganie swojego ciała. Czasem jest to jedyny sposób zwrócenia 
uwagi rodziny, która	w	obliczu czającej się śmierci zaczyna dostrzegać nastolatka.

Narkomania

Rodzicom bardzo często udaje się tak owładnąć małym dzieckiem, że nie mają 
z nim żadnych kłopotów aż do okresu dojrzewania9 – pisze A. Miller. W	tym celu 
– zdaniem wspomnianej szwajcarskiej terapeutki – „studzą uczucia”	 i	 trzymają	
w	uśpieniu ich popędy. Młodych ludzi w okresie dojrzewania często zaskakuje in-
tensywność ich własnych prawdziwych uczuć (…). Wraz z fizjologicznym przeło-
mem dojrzewania uczucia te (wściekłość, gniew, bunt, skłonność do zakochania, 
pragnienia seksualne, entuzjazm, radość, oczarowania, smutek) pragną dojść do 
głosu, ale w wielu przypadkach byłoby to zagrożenie dla psychicznej równowagi 
rodziców10. Gdyby te prawdziwe uczucia były ujawniane, młody człowiek podjąłby 
ryzyko, mówiąc słowami A. Miller jako niebezpieczny terrorysta zostanie uwięzio-
ny lub jako wariat zamknięty w zakładzie dla obłąkanych. Narkoman zatem próbu-
je przystosować się do społeczeństwa, zwalczając swoje autentyczne uczucia, ale 
jednocześnie wywoływać je ponownie za pomocą narkotyków	w	sposób	z	pozoru	
kontrolowany – na zawołanie: pobudzenie, uspokojenie, relaks, poczucie szczęścia. 
Niekiedy jest to kontynuacja sterowania swoim stanem emocjonalnym	w	sposób,	
w	jaki robili to wcześniej	w	dzieciństwie rodzice – nieprzewidywalny, zaskakujący. 
Ma wreszcie możliwość kontaktu ze swoim prawdziwym ja. 

Osoby zażywające narkotyki radzą sobie	z	dorastaniem, jak potrafią. Dla otocze-
nia pozostają spokojnym, łagodnym dzieckiem, zamiast rozczarowania podtrzymują 
swą idealizację. Zaprzeczają problemom, zmianom, sobie. Próbują zasłużyć na akcep-
tację, miłość przez wyrzeczenie się siebie. Znikają codzienne problemy, życie staje się 
sielanką. Niestety, do czasu, kiedy pojawi się drugie, prawdziwe dno narkomanii. 

Samouszkodzenia

Przez samouszkodzenie rozumie się akt polegający na celowym zadawaniu 
bólu i/lub ran swemu ciału, pozbawiony jednakże intencji samobójczej11. Naj-
częściej spotykane samouszkodzenia to: nacinanie swojego ciała, zadawanie so-
9	 	A.	Miller, Zniewolone dzieciństwo, Poznań 1999, s. 124.
10  Ibidem.
11  G. Bibiker, L. Arnold, Autoagresja. Mowa zranionego ciała, Gdańsk 2002, s. 21.
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bie ciosów, obijanie się	o	ściany, drapanie, nakłuwanie, gryzienie, wprowadzanie 
pod skórę	i	w	otwory ciała ostrych przedmiotów, wyrywanie włosów, rzęs, szo-
rowanie skóry aż do zdarcia naskórka, połykanie ostrych przedmiotów lub szkod-
liwych substancji. Trudno uwierzyć, że możliwe jest zadawanie sobie bólu, czy-
nienie sobie krzywdy przez młode osoby. Jeszcze trudniej, gdy jest to kilkuletnie 
dziecko. Osoby samookaleczające się informują	o	smutku, żalu, złości, wstydzie, 
bezsilności, lęku – często wręcz niemożliwych do zniesienia. Próbują poradzić 
sobie	z	 tymi uczuciami. Traumatyczne przeżycia	 z	dzieciństwa zwłaszcza dra-
styczna karalność fizyczna budzi	w	jednostce poczucie niskiej wartości, uczucie 
nienawiści do siebie, winę, wstyd. Emocje te mogą prowadzić do wystąpienia ten-
dencji autodestrukcyjnych. Czasem samouszkodzenie jest jedyną drogą na osiąg-
nięcie poczucia kontroli	w	życiu, dochodzenia swojej niezależności	i	tożsamości. 
Niekiedy jest przepustką do określonej grupy rówieśniczej lub awansu	w	jej	struk-
turach12. We wszystkich tych przypadkach osoby samouszkadzające swoje ciało 
budzą niepokój otoczenia, szokują. Ciało wysyła komunikat otoczeniu. 

Zaniedbania względem siebie

Mniej agresywne, niemniej jednak przynoszące szkodę samemu sobie jest zanie-
dbywanie własnej osoby, niedbanie	o	siebie. Choć problem ten częściej dotyczy osób 
dorosłych, to jednocześnie pojawia się również wśród osób dorastających. Można 
powiedzieć, że jest to powolne zamęczanie samego siebie przez nieprzyznawanie 
sobie, swojej psychice	 i	ciału podstawowych przysługujących człowiekowi praw. 
Ile osób obchodzi się ze sobą	w	mało delikatny lub wręcz okrutny sposób? Może to 
przejawiać się	w	przemęczaniu się, niedosypianiu, braniu na siebie zbyt dużej liczby 
obowiązków, niereagowaniu na własne stany chorobowe będące sygnałem ze strony 
organizmu, że coś jest nie tak. Ilu odmawia sobie przyjemności, rozrywki, relaksu.	
W	zamian za to biorą na siebie zbyt dużo, jak na jedną osobę, obowiązków, odpowie-
dzialności, zapisują się na kolejne kursy, szkolenia, obiecują pomoc kolejnym znajo-
mym, rodzinie. Nie potrafią odmówić, zawsze można na nich liczyć. Zaniedbują się 
sami	i	przyzwalają	w	ten sposób innym na niedbanie	o	nich.	

Depresja

Jeszcze czterdzieści, pięćdziesiąt lat temu średni wiek wystąpienia pierwszego 
depresyjnego epizodu przypadał na 29,5 rok życia. Depresja prawie nie pojawiała 
się przed osiągnięciem dorosłości.	Z	badań przeprowadzonych	w	latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku na dwunasto-, czternastolatkach	w	Stanach Zjednoczonych 
wynika, że aż 9%	z	badanych przeżyło już	w	swoim życiu epizod depresyjny13.

Czy	w	dorastaniu	w	ogóle możemy mówić	o	depresji? Sprawę utrudnia fakt, że 
okres dorastania charakteryzuje się naturalnymi okresowymi stanami rozpaczy, kłót-
niami	z	bliskimi, eksperymentami, poszukiwaniem swojego miejsca	w	świecie, zwąt-
12  Ibidem, s. 76 - 77.
13	  M.Seligman, E. Walker, D. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003, s. 279 - 280.
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pieniem	w	wartości. Przypisuje się młodym ludziom	w	tym czasie przeżywanie „kry-
zysu młodzieńczego” jako coś powszechnego, co dotyka większość młodych osób. 

Jednak po oddzieleniu szerokiego wachlarza zachowań, noszących znamio-
na depresyjnych,	a	typowych dla dorastających osób, można mówić	o	depresji14.	
Zwolennicy neobiologicznego postrzegania depresji stoją na stanowisku, że de-
presja dorastających jest tej samej natury, co	u	osób dorosłych oraz że ma biolo-
giczne podłoże. Zgodnie	z	podejściem psychodynamicznym istnieją „załamani 
adolescenci”. To osoby, które cierpią na psychiczne zaburzenie przeszkadzające 
im	w	rozwoju psychicznym	i	powodujące załamanie się systemu mechanizmów 
obronnych	i	środków działających zwykle	w	sytuacji stresowej. Wielu maskuje 
swoją depresję zaburzeniami zachowania lub skargami psychosomatycznymi. 
Zdaniem niektórych, depresje młodzieńcze	w	co drugim przypadku przeradzają 
się	w	stały stan depresyjny. Jeżeli osoby te nie będą cierpieć na depresję	w	wie-
ku późniejszym, to wielką cenę będą płacić za stawianie czoła życiu. Pozosta-
wienie ich samych	 z	 tego rodzaju cierpieniem to podjęcie ryzyka uczynienia 
z nich później niezrównoważonych i nieszczęśliwych dorosłych15.	

Samobójstwa

Najbardziej skrajnym przejawem nieradzenia sobie	w	życiu jest niewątpliwie 
rezygnacja	z	niego.	M.	Jarosz, badająca kwestie suicydologiczne, pisze: „Szcze-
gólnie niebezpieczne są zachowania samobójcze dzieci	i	młodzieży. Chodzi tu 
bowiem – zarówno	w	Polsce, jak	i	w	większości krajów świata –	o	rosnący trend 
zachowań autodestrukcyjnych, pociągających za sobą coraz młodsze roczni-
ki”16. W	1999 roku odnotowano	w	Polsce 54 takie przypadki,	a	w	roku 2000 
już 77. O	wiele częściej próby samobójcze podejmują dziewczęta, jeżeli chodzi 
jednak	o	skuteczność, to tu zdecydowanie prymat wiodą chłopcy.

Czyny samobójcze dorastających mają ideowo inne podłoże niż samobójstwa 
osób dorosłych. Dorosła osoba, zdaniem S. Tomkiewicza, jest skłonna do popełnie-
nia samobójstwa	w	wyniku odczucia, że życie nie ma sensu. Młody człowiek nie za-
prząta sobie tym głowy. Owszem szuka sensu istnienia, bowiem pytania	o	sens życia 
są czymś normalnym	w	okresie dorastania. Bardziej niepokojące byłoby, gdyby ich 
nie było. Nie prowadzą one jednak do samobójstwa.	U	progu myśli samobójczych,	

14  Miałam okazję obserwować prawdziwe oblicze depresji u	pacjenta podczas psychoterapii. Wpraw-
dzie był on z	racji	wieku	na	pograniczu	dorastania	i	dorosłości, to ze względu na rozwój psychologicz-
no-emocjonalny był typowym adolescentem. Swoje samopoczucie określał słowami: „mam kłopoty 
z	określeniem siebie, z	samooceną”, „nie widzę żadnych dobrych stron”, „nie jestem w	stanie się skupić, 
uczyć się czegokolwiek”, „nie czuję prawie nic”, „nie mam na nic ochoty”. Nie spotykał się z	nikim po 
zajęciach na uczelni (student), rzadko na nie chodził, nie utrzymywał kontaktów ze współlokatorami. 
Gdy miał gorszy dzień nie wstawał z	łóżka albo całymi godzinami grał w	proste komputerowe gry. Był 
na najlepszej drodze do tego, by po raz drugi nie ukończyć pierwszego roku studiów.
15  S. Tomkiewicz, Depresja wieku dojrzewania, [w:] K. Walewska, J. Pawlik (red.), Depresja. 
Ujęcie psychoanalityczne, Warszawa 1992, s. 105.
16  M. Jarosz., Samobójstwa, Warszawa 1997, s. 105.
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zdaniem S. Tomkiewicza, leżą jednak przekonania, że „moje życie nie ma sensu dla 
innych”. Młodzi ludzie są zaprzątani obawami typu: „nie jestem kochany”, „nie ko-
cham nikogo”, „nie jestem godny, żeby żyć”, „życie jest dla innych”. Dowodem na 
to są próby samobójcze skrupulatnie zaaranżowane, wyliczone	i	przeprowadzone tak, 
by ktoś	z	bliskich	w	porę przyszedł	i	uniemożliwił finał. Niestety,	bywa	i	tak, iż stają 
się one tragiczną statystyką17. Częściej jednak jest to po prostu ucieczka: „mam do-
syć wszystkiego”, tzw. samobójstwo-ucieczka, lub samobójstwo na próbę. Młodym 
wydaje się, że może być to forma uniknięcia przykrości grożących im	w	szkole	lub	
domu. Jest to też niekiedy reakcja na nagłe	i	silne przeżycia emocjonalne. Młody czło-
wiek nie rozumie, co się dzieje wokół, nie widzi	możliwości wyjścia	z	sytuacji18.

Młodzi ludzie są zafascynowani śmiercią. Nie boją się jej. Jeżeli nawet za 
pierwszym razem nie uda im się samounicestwienie, przypuszczalnie spróbują 
ponownie. Terapeuci uważają, że spotyka się osoby, które we wczesnej młodo-
ści wierzą, że	w	jakiś magiczny sposób wyjdą	z	samobójstwa. 

Oprócz samobójstw tradycyjnych, samobójstw wprost, można powiedzieć, 
istnieją też samobójstwa młodych ludzi: przez narkomanię (pomieszanie uczu-
cia przyjemności ze strachem) oraz samobójstwo przez anoreksję.

Eksperymentowanie

Czas dorastania to także czas eksperymentowania. Młodzi chcą zaznać 
wszystkiego czego wcześniej spróbować nie mogli, czego nie znali albo czego 
jeszcze nie zdążyli poznać. Pozorna ciekawość często naraża ich na poważne 
niebezpieczeństwo. Eksperymentują	z	pojazdami - motory, samochody; alkoho-
lem, narkotykami, tytoniem,	a	nawet religią czy seksem. Pomaga im	w	tym nie-
wątpliwie brak obaw przed ewentualną utratą życia lub zdrowia. To cena jaką 
są	w	stanie,	i	niejednokrotnie muszą, zapłacić za swoją ciekawość. Niektórzy 
dorastający wydają się ulegać pokusie Thanatosa	w	taki sposób, że	w	wyniku	
tych zachowań to głównie inni ludzie padają ich ofiarą. 

Niebezpieczne zabawy

Modną,	a	zarazem przerażającą praktyką młodzieży XXI wieku stały się niebez-
pieczne zabawy. Młodzi urządzają zawody	w	przebieganiu przed pędzącymi samo-
chodami osobowymi, ciężarowymi, pociągami. Im niebezpieczniej, tym ciekawiej. 
Szczególnie fascynuje ich przebieganie	w	ostatniej chwili. Kto ostatni,	ten	najlepszy.	
Czasem jest to przebywanie na drodze, czy torach	 i	opuszczenie	niebezpiecznego	
miejsca na moment przed krytyczną chwilą. Inne pomysły to wskakiwanie do niebez-
piecznie głębokich szybów, studni, zeskakiwanie	z	dość wysokich drzew, wpadanie 

17  Ktoś z	rodziny czy współlokatorów jednak nie przyjdzie na czas, bo sąsiad zatrzyma na chwi-
lę, albo wróci po zapomniane sprawunki. 
18  Potwierdza to niedawne szokujące samobójstwo 14-latki, gimnazjalistki z	Gdańska, poniżo-
nej	i	ośmieszonej dzień wcześniej, w	okrutny sposób, podczas lekcji w	szkole (pod nieobecność 
nauczyciela) przez kolegów z	klasy.
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na siebie nawzajem	z	dużą siłą po wcześniejszym rozpędzeniu się. Wszystkie te zaba-
wy niosą ze sobą element ryzyka, często kończą się obrażeniami własnego ciała lub 
ciała innych, biorących	w	zabawie udział. Utrwalone relacje	z	rozrywek	dzisiejszej	
młodzieży pokazują również smarowanie ciała fekaliami lub wręcz spożywanie ich. 

Inny, stosowany od niedawna, rodzaj zabaw współczesnej młodzieży,	w	pewien	
sposób ocierający młodych	o	śmierć, to męczenie bezdomnych. Niedawno zakończył 
się proces dwóch nastolatków, którzy jakiś czas temu najpierw skopali bezdomnego, 
następnie oddali nań mocz, podpalili	i	wrzucili do rynsztoka. Bezdomny	w	wyni-
ku czynionych nań eksperymentów umarł. Przepytywany przez dziennikarzy jeden	
z	młodocianych przestępców, bo dzisiaj trzeba już mówić	o	zjawisku na szeroką ska-
lę, tłumaczył, że widział śmierć	w	filmach,	w	grach komputerowych, ale nigdy nie 
widział jej jeszcze na żywo. Żeby osiągnąć cel, zadźgał bezdomnego drągiem. 

Z	czego wynika takie zachowanie? Jakie potrzeby zaspokaja? Jak chronić 
młodych przed nimi samymi? Inna kwestia to: po co młodzi sami utrwalają 
takie zachowania?	A	może jest to próba nawiązania kontaktu? Próba przekazu 
komunikatu. Tylko jakiego? 

Napady, bójki, zastraszania

Dla osób dorastających zarezerwowane są	w	dużej mierze również różnego ro-
dzaju zachowania aspołeczne. Przyczyna leży zapewne	i	w	gwałtowności, poryw-
czości młodych ludzi	i	w	witalności, ale też	w	braku wyobraźni oraz chęci zaimpo-
nowania, żądzy posiadania. Coraz młodsi chłopcy, ale	i	większy odsetek niż daw-
niej dziewcząt, organizuje różnego rodzaju działania przestępcze. Element ryzyka, 
otarcia się	o	śmiertelne niebezpieczeństwo, jest tym, co podnosi wartość tego typu 
zachowań. Zachowania takie można zaobserwować	w	szkołach, na ulicach, na boi-
skach sportowych,	w	parkach,	w	nocnych klubach. Młodzi wyrównują porachunki 
między sobą,	z	innymi, często nieznanymi ludźmi. Robią to	z	nudów, przez przypa-
dek, albo długo	i	dokładnie planują. Wielu	z	nich płaci najwyższą cenę. 

Co dalej?

Młode pokolenia są niezbędnym elementem trwania społeczności ludzkich. Są 
przyszłością państw, narodów, ale ich pragnienia	i	oczekiwania budzą niepokój. 
Można jednak zapytać: czy dzisiejsi młodzi ludzie nie są bardziej destruktywni	
i	autodestruktywni niż kiedykolwiek wcześniej? Czy dzisiejsza młodzież	w	dobie	
gwałtowanego rozwoju cywilizacji, instytucjonalizacji dużych obszarów życia	
i	transformacji współczesnej rodziny nie staje się zbyt opresyjna, tak wobec sie-
bie, ale	i	innych? Czy zagubieni, pozostawieni sobie, nierozumiejący siebie	i	ota-
czającej ich rzeczywistości nie rzucają się na oślep	w	objęcia Thanatosa? Choć 
ich	wiedza na ten temat jest czysto teoretyczna, to niekiedy są zdeterminowani, 
aby ten stan zmienić. Od dzieciństwa coraz bardziej samotni	i	samodzielni,	rów-
nie samodzielnie chcą, świadomie lub nie, poznać królestwo boga śmierci, albo 
chociaż pobyć	w	jego przedsionku. Czasem jest to ich ostatnia lekcja.
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In ThE ThanaToS’ TEMPTIng aRMS on ThE ThREShold of adulThood 
– SuMMaRy 

The time of adolescence is this period when the young people’s relation to final, eschatological 
questions is shaped, deliberately or unconsciously. Children have not learnt to be afraid of death 
yet, which is something both natural and unknown for them. The adult are usually terrified by the 
phenomenon of death and try to avoid it because of their being conscious of its consequences. The 
young, however, are not frightened but rather attracted and fascinated by it. They experiment, pro-
voke and want to undergo the experience. It seems that looking for the answers to the questions: 
“Who am I?”, “What am	I	able to do?” they also want to find out “who	I	am in the face of death”, 
“how	I	can cope with forthcoming death”. This situation is the manifestation of Thanatos instinct, 
which origins may be explained in the two ways. Firstly, many young people is not able to cope 
with life and themselves (psychological – emotional problems); secondly, the young start to exper-
iment (indirectly it can be also the result of feeling	a	personal failure). All those demonstrations of 
Thanatos instinct’s victory over Eros are the effect of temptation: in the first case one deals with the 
illusion associated with reaching happiness, peace and satisfaction; in the second one – the source of 
temptation is  something forbidden, unreachable and unknown. These both cases may be perceived 
as not only the manifestation of the lack of knowledge and imagination concerning the consequences 
but	as	a	youthful enthusiasm. It is	a	pity	that	they	often	learn	their	last	lesson.
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gan W łaWCE? badanIa nad oPRESyjnyMI  
zaChoWanIaMI uCznIóW W SzkolE

- Czy wiecie dlaczego w szkołach powinny być kosze na śmieci z metalowej siatki?
- Żeby nauczyciele nie tracili kontaktu wzrokowego ze swoimi uczniami…
-	 taki	 ponury	 dowcip	 opowiadano	 sobie	 w	 pokojach nauczycielskich, po 

słynnym toruńskim incydencie. Na filmie nagranym przez uczniów technikum 
budowlanego, który na długo wywołał wokół siebie medialny szum, widać było 
lekcję angielskiego, podczas której nauczyciel wystawiał uczniom oceny koń-
cowe, uczniowie zaś poddali go opresji.

Te niepokojące zachowania młodzieży określa się zwykle ogólnym poję-
ciem „przemoc	w	szkole”. Należy jednak zaznaczyć, iż może się ona przejawiać 
nie tylko na płaszczyźnie uczeń - uczeń, ale również	 w	 relacji uczeń kontra 
nauczyciel. Choć żadna przemoc nie jest do zaakceptowania	i	każda martwi, to 
ta	druga	z	wymienionych form „ataku” jest najmniej  opisana,	a	zarazem najbar-
dziej	chyba	zagadkowa	i	szokująca, gdyż zdaje się sygnalizować nie tylko brak 
szacunku do starszych, respektu wobec autorytetu, ale też	i	swoistą destrukcyj-
ność młodych	w	stosunku	do	zasad	i	obyczajów.

Gdy mowa	o	„niegrzecznych uczniach”	 i	 ich zachowaniach, które kłócą się	
z	pojęciem  dobrego wychowania	 i	kultury osobistej, pada  najczęściej słowo: 
agresja. Ze względu jednak na różnorodność	i	niejednoznaczność podłoża	i	cha-
rakteru uczniowskich reakcji, bardziej trafne wydaje się określenie „zachowania 
opresyjne”, czyli takie, które wprowadzają nauczyciela	w	sytuację trudną, spra-
wiają mu problem, powodują jego zakłopotanie. Uczniowie swym zachowaniem 
coraz częściej bowiem burzą definicję sytuacji szkolnej lekcji- jej norm, reguł oraz 
wpisanych	w	jej kontekst powinności ucznia	i	nauczyciela. Przełamany,	a	niekiedy	
kompletnie zburzony zostaje pewien znany	i	akceptowany dotąd schemat, scena-
riusz. Opresyjność uczniów- przybierająca rozmaite formy: od agresywnych reak-
cji, wulgarnych	i	wyzywających zachowań, przez skandaliczne	i	gorszące czyny, 
po niewybredne żarty	 i	szokujące „zabawy”- stawia nauczyciela wobec nowej, 
niezdefiniowanej sytuacji,	 w	 obliczu której czuje się on najczęściej niepewny, 
bezsilny, bezradny,	i	w	której trudno mu znaleźć pomysł na właściwą reakcję.

Wizerunek młodych „złych	i	zepsutych”, jaki wyłania nam się	z	dziennikar-
skich, podszytych sensacją	i	skandalem doniesień, jest dość jednoznaczny. Lecz 
czy prawdziwy? 
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Na ile jest to nagłaśnianie pojedynczych incydentów,	a	na ile już swego ro-
dzaju „norma”	w	repertuarze uczniowskich zachowań?  Jaka jest rzeczywista 
skala tego zjawiska? 

Aby skonfrontować medialne spekulacje	i	sprawdzić, czy 	i	na	ile	podobne	zda-
rzenia są obecne	w	doświadczeniach wrocławskich nauczycieli oraz  co niepokoi 
ich	szczególnie	w	postawie współczesnych uczniów, zaprojektowano dwuetapo-
we badania. Pierwszym etapem były anonimowe ankiety skierowane do nauczy-
cieli wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych	 i	ponadgimnazjalnych. 
Projekt sfinansowała	w	całości Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji,	 a	dzięki 
pomocy organizacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, sondaż przebiegł 
bardzo sprawnie.  Sceptycy ostrzegali, że	 z	uwagi na to, że temat jest kontro-
wersyjny	i	drażliwy, trudno będzie liczyć na szczerość nauczycieli. Okazało się 
jednak inaczej. Nauczyciele podeszli do sprawy sumiennie	i	z	zaangażowaniem 
- podzielili się swoimi doświadczeniami oraz  przemyśleniami. Niezwykle cenny 
materiał badawczy	w	postaci 4557 wypełnionych ankiet, pozwolił na zdobycie 
rzetelnej	wiedzy	o	 tym,	o	czym dotąd milczano. Aby przedstawić czytelnikom 
„klimat klasy”, przytoczone zostaną wypowiedzi	i	reakcje	uczniów	z	kilku	lekcji	
–	są to przykłady pochodzące	z	opowieści nauczycieli: 

Gwizdanie , bekanie na lekcji. Zagłuszanie nauczyciela uderzaniem dłońmi 
w ławki. Rzucanie kredą, kawałkami chleba, śniegiem- w tablicę i we mnie- to 
norma! (nauczyciel 1)

Uczeń na zwróconą uwagę z drwiną dmucha nauczycielowi w twarz. W reak-
cji na zwróconą uwagę, uczniowie ubliżali mi, głośno się przy tym śmiejąc. Gdy 
postawiłam uwagę, usłyszałam: „Goń się ty k…!(nauczycielka 2)

Uczniowie urządzili sobie imprezę na lekcji. Zaczęli puszczać muzykę z ko-
mórek i odtwarzaczy mp3, śpiewali, krzyczeli, wybuchali śmiechem, nie zwraca-
jąc na mnie uwaga. (nauczyciel 3)

Uczniowie w trakcie lekcji rozpalili ognisko na okiennym parapecie. Uczeń 
z innej klasy wszedł na moją lekcję pod wpływem narkotyków i zaczął malować 
na tablicy anioły. Inny nagrał to kamerą w telefonie.(nauczyciel 4)

Uczniowie gimnazjum umawiali się po zajęciach, żeby opracować taktykę 
czy też „specjalny scenariusz” lekcji dla mnie. Byli aroganccy i wulgarni. Na 
moje próby rozmowy z nimi, chęć zaciekawienia ich czymś, odpowiadali, że in-
teresuje ich wyłącznie wegetacja. Mówili też do mnie: „Niech pani sobie pieska 
kupi albo dziecko sprawi. Niech pani sobie pisze te swoje uwagi. Z nami i tak 
jeszcze nikt nie wygrał! (nauczyciel 5)

To kilka wybranych cytatów. Przyjęto, że  wystarczą	w	zupełności, by zrozu-
mieć, jak ogromna jest potrzeba refleksji nad przyczynami takiego stanu rzeczy.

Aby próbować wyjaśnić to, co dzieje się	w	szkołach, możliwych interpretacji teo-
retycznych	jest	wiele. W	jednych zdecydowanie twierdzi się, że skandaliczne zacho-
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wania młodzieży to pokłosie oddziaływania treści  popkultury	i	lasowanych	przez	
nią wzorców. W	 tego typu koncepcjach agresywność, wulgarność, roszczeniowa 
postawa wobec życia	i	ludzi, ślepa pogoń za modą, obowiązującymi trendami oraz 
łamanie wszelkich norm	i	zasad – to ewidentne efekty naśladowania  bezkrytycznie 
przyjmowanych przez młodzież „stylów bycia”, kreowanych przez media. Propago-
wanie okrucieństwa, przemocy, brawury, wypaczonego obrazu rzeczywistości oraz 
kwestionowanie	podstawowych	prawd	i	wartości może przyczyniać się do nabrania 
przez	pozbawionego	dystansu	i	refleksji młodego widza przekonania, że nie ma dziś 
już właściwie rzeczy „nie do pomyślenia” ,	i	że  wszystko stało się dozwolone.

Zdaniem wielu badaczy sił destruktywnych trzeba szukać także – co nie za-
wsze się czyni – w skali makro: w pejzażu współczesnego świata1, w	specyfice	
teraźniejszości. Mówiąc	o	panującym chaosie, moralnej ambiwalencji, kryzysie 
tożsamości, przekonują oni	o	zagubieniu młodych pozostawionych bez wspar-
cia, pozbawionych stabilności, poczucia bezpieczeństwa, autorytetów, drogo-
wskazów		i	przeżywanych przez nich	w	związku	z	tym rozterkach, dylematach	
i	lękach, które znajdują ujście	w	niekontrolowanych	reakcjach.	Psychologowie	
wyjaśniają, iż sposobem na zwalczanie wewnętrznego „nieładu”,	z	którym mło-
dy sobie nie radzi może być właśnie agresywność	w	relacjach międzyludzkich. 

Zwolennicy nazywania młodych „globalnymi nastolatkami”, apelują, że roz-
mycie granic czasoprzestrzennych	i	ujednolicenie wzorców zachowań	i	upodo-
bań, może prowadzić do bolesnego poczucia anonimowości	i	dążenia młodych 
do „wybicia się” za wszelką cenę	z	 tłumu, zaznaczenia swojej obecności zro-
bieniem czegoś niebanalnego, nieszablonowego, czegoś, co pozwoli być przez 
chwilę  „w centrum”	i	„na ustach wszystkich”. Stąd między innymi tendencja	
u	 uczniów do rejestrowania swoich zuchwałych poczynań za pomocą kamer	
w	 telefonach komórkowych	 i	upowszechnianie	 ich	np.	w	 internecie.	Publicz-
ność jest bowiem	niezbędna, by ten cel móc zrealizować.

Kryzys rodzinnych więzi, emocjonalny chłód	w	domowej atmosferze, brak cza-
su rodziców dla dzieci oraz zrzucanie przez nich obowiązku wychowania na szkołę	
– to natomiast najczęściej wskazywane źródła problemów	z	uczniami, jakie odna-
leźć można	w	wypowiedziach badanych nauczycieli. Autorzy prezentujący opie-
kuńcze podejście	w	dociekaniach przyczyn agresji, biją na alarm, że jej  przyczyną 
mogą być niezaspokajane przez współczesnych zabieganych, zapracowanych	i	za-
jętych sobą rodziców dziecięce potrzeby bezpieczeństwa, miłości	i	akceptacji.	

W	dyskusji na temat przyczyn agresywnych zachowań młodych pojawia się 
również  wątek odwiecznego „konfliktu pokoleń”	 i	uzasadnianie, iż	w		okres	
dorastania	z	natury rzeczy wpisany jest bunt, opór	i	traktowanie dorosłych jako 
„obcych” czy wrogów. Chęć zaimponowania grupie, która jest dla młodych 
głównym punktem odniesienia, silna potrzeba bycia akceptowanym przez ró-
wieśników, nawet za cenę wyrzeczenia się własnych przekonań	i	wartości	–	to	

1  W. Komar, „Wojna” w edukacji: stosunki nauczyciel-uczeń, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczy-
ciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem obszary napięć i typy interakcji, Toruń 1995, s. 141. 
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kolejne racje, którymi często próbuje się tłumaczyć chuligańskie wybryki ucz-
niów	w	stosunku	do	nauczycieli.

Każda	 z	 tych	 interpretacji	 zawiera	w	 sobie	 z	pewnością kawałek prawdy. 
By nie wpaść jednak	 w	 pułapkę nieuzasadnionych generalizacji, wyciągania 
pochopnych	 wniosków	 i	 nie ulec stereotypowości	 w	 myśleniu	 o	 problemach	
z	zachowaniem młodzieży, niezbędne są zdecydowanie bardziej pogłębione re-
fleksje nad każdą	z	nich. Warto także wziąć pod rozwagę zupełnie inne propo-
zycje sposobu myślenia	o	zjawisku- zarówno te nowe, dotąd nieznane, jak	i	te	
nie dopuszczane zbyt chętnie do głosu, ze względu na to, że poszukują przyczyn 
tam, gdzie być może wielu nie chciałoby ich znaleźć - na gruncie edukacji.

W	jednej	z	najnowszych koncepcji  używając określenia fiesta mówi się	o	spe-
cyficznej, wytworzonej przez współczesne pokolenie nastolatków alternatywie 
dla zastanego świata, polegającej na odrzuceniu przez młodych przeszłości	i	przy-
szłości, tradycji, uznanych od lat norm	i	wartości. W	fieście, czyli specyficznym 
stosunku młodzieży do rzeczywistości, chodzi	 o	 megazabawę, grę	 z	 codzien-
nością, kpinę	 z	niej. Fiesta dostarcza młodym bieżących, silnych wrażeń,	 a	 jej	
hasło przewodnie mogłoby zdaniem uczonego brzmieć: Teraz ma nam być su-
per, ekstra, zajebiście!2. Młodego człowieka odrzucającego obyczajowe normy, 
zachowującego się	w	sposób nieakceptowany przez nas- dorosłych, kłócący się	
z	naszym pojęciem kultury osobistej	i	dobrego wychowania, nazwano	w	skrócie	
GAN – Głośny Agresywny Nastolatek. GAN żyje w miejskiej dżungli i przypo-
mina zdziczałego psa, który urwał się z łańcucha i (…) zażywa teraz wolności 
mszcząc się czy biorąc odwet za lata łańcucha i podawania łapy,	(…) zdziczałe 
psy są odważne w sforze i przekonaniu, że mają przewagę3. Warto	w	tym momen-
cie zwrócić uwagę na fakt, iż autorami opresyjnych zachowań rzadko są młodzi,	
działający	w	pojedynkę. Najczęściej	w	 te działania włącza się grupa	- bądź na 
zasadzie czynnego uczestnictwa, bądź na zasadzie niereagowania	i	cichego	przy-
zwolenia.		GAN jest uciekinierem (dosłownie lub w przenośni) z własnego domu, 
gdzie od dawna nie dogaduje się ze starymi i nie ma zamiaru „zap…ć”  jak oni, 
kpi z ich zasad i zwyczajów, a  słowa krytyki, groźby czy rozkazy, nie robią już na 
nim najmniejszego wrażenia, gdyż GAN -z niczym i z nikim się nie liczy4.

Co charakterystyczne, GAN uwielbia wzbudzać	 w	 innych strach, zdumienie	
i	oburzenie,	a	ponieważ najłatwiej	o	to	w	sferze obyczajowej, nie waha się łamać 
przyjętych norm, prowokuje, obraża	i	szokuje. Czy rzeczywiście GAN siedzi	w	ław-
kach wrocławskich szkół? Czy naprawdę dla młodych liczy się tylko atmosfera nie-
ustającej fiesty	i	przekonanie, że wszystko da się obrócić	w	żart?	I	czy młodzież 
może mieć powody ku temu, by tego, co się dzieje wokół niej nie traktować poważ-
nie? Znamienny jest fakt, iż młodzi „aferzyści”,	o	których co dzień donoszą media, 
sami wypowiadają się najczęściej	o	swoich czynach, używając kategorii zabawy 

2  A. Nalaskowski, Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Kraków 2006, s. 66 - 69.
3  Ibidem, s. 105 - 109.
4  Ibid., s. 105 - 110.
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właśnie. Podobne wnioski wysuwają obserwujący ich zachowania nauczyciele, opi-
sujący	w	ankietach: panowała ogólna wesołość w klasie; uczniowie uważali to za 
dobrą rozrywkę; klasa bawiła się , jakby była w jakimś kabarecie itp.

R. Kwaśnica jest zdania, że uczniowie mogą zachowywać się tak, szukając 
po prostu sposobu na uprzyjemnienie sobie czasu spędzanego na lekcjach. Me-
chanizm wypełniania czasu zabawą pojawia się według niego wtedy, gdy ludzie 
znajdują się	w	sytuacji	nudy5. Ogólna dostępność wszystkiego, mnogość docie-
rających do młodych zewsząd silnych bodźców	i	wrażeń powoduje, jak twierdzi 
Z. Bauman, że młodzi	wychowani w społeczeństwie konsumpcyjnym, nie umieją 
już żyć bez nowych wciąż podniet i stymulacji. Są narkomanami nowych, wprzódy 
niedoświadczonych doznań i jak wszyscy narkomani potrzebują coraz większych 
i silniejszych ich dawek6, które, kiedy nie ma ich akurat	w	otoczeniu, trzeba sobie 
samemu zapewnić. Młodzi próbują więc sami sobie „coś wymyślić”, bo to, co 
oferuje im szkoła nie jest dla nich widać atrakcyjne. Humor uczniów (choć często	
w	naszym odczuciu	z	humorem ma on niewiele wspólnego!) jest można powie-
dzieć sprzeciwem wobec szkoły, w której oprócz nauki, zżartych nerwów, wysłuchi-
wania skarg i morałów nauczycieli, nic się nie dzieje. Wszystkie dni są takie same, 
ponure, szare, trzeba je więc zmienić i to robimy!7	– cytuje wypowiedź licealistki 
M. Dudzikowa. Zdaniem badaczki uczniowski śmiech rozładowuje przeżywane 
napięcie i jest odwetem, rewanżem za frustrację, dezorganizuje i niszczy porzą-
dek władzy. Uważa też, iż można przypisać uczniom postawę typu: „mój śmiech, 
sygnalizuje moją własną wolność”8. Tyle, że konsekwencją zabiegania uczniów	
o	odmówioną im wolność staje się często nie przebierająca	w	środkach swawola	
i	kierowanie się zasadą chwilowej przyjemności,	a	nie odpowiedzialności.

M. Nowak-Dziemianowicz twierdzi, że uczeń nie sili się już nawet na opór 
wobec szkoły, bo nie jest ona	w	jego doświadczeniach żadną wartością. Szko-
ła dla młodych „nic nie znaczy”,	w	 ich mniemaniu trzeba ją po prostu tylko 
przetrwać. Młodzi „uchylają” zatem jej znaczenie9. Uczniowie nie lubią szko-
ły,	a	nauczyciele	o	tym wiedzą. Być może dlatego często ich jedyną strategią  
również staje się „przetrwanie”- utrzymanie	w	 ryzach „rozwydrzonej hordy”	
i	walka	o	to, by nie dać sobie „wejść na głowę”, jak anglista	z	Torunia. W	ten	
sposób wytwarza się	w	szkole	kultura kpienia z siebie nawzajem10.

5	 	Jedna	z	hipotez wyjaśniających, zdaniem R. Kwaśnicy, zjawisko opresyjnych zachowań ucz-
niów, zaproponowana na seminarium doktorskim, DSWE TWP, Wrocław 2006.
6  Z. Bauman, Wieczność w opałach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych płynnej nowoczesno-
ści, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, TWP, numer specjalny, 2001, s. 16.
7  M. Dudzikowa (red.), Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne, [w:] Nauczyciel- 
uczeń. Między przemocą a dialogiem obszary napięć i typy interakcji, Toruń 1995, s. 166.
8  Ibidem, s. 166.
9  Hipoteza wygłoszona podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej DSWE TWP „Nar-
racja – Krytyka –Zmiana”, Duszniki Zdrój, 2005.
10  J. Jakubowski, [w:] Dobra szkoła. Szkoła w życiu- życie w szkole. Dialogi.., w	rozmowie z	K. 
Romanowską, Warszawa 2004, s. 90.
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Przemoc	w	szkole może	w	dużej mierze wynikać  ze specyfiki wzajemnych kon-
taktów samych uczniów	 i	 reakcji	 na	 siebie.	Dotychczasowe próby demokratyzacji 
warunków paidei nie zdołały „przebić się” przez rutynę niezniszczalnej „szkoły-urzę-
du”11, a	chaosu	i	nieudolnych prób  „poluzowania smyczy”, bez rzeczywistej zmia-
ny	w	nastawieniu	i	podejściu do ucznia, nie można nazywać liberalizmem. Warto 
zaznaczyć, że wolność	i	poszanowanie praw nie mogą stanowić łaskawego „daru”, 
za który uczniowie powinni odwdzięczyć się pokorą	i	uległością. Stan taki wypraco-
wuje się	w	trudzie wzajemnych rozmów,	a	także	i	często rozwiązywania konfliktów12.	
Tymczasem szkoła	nie	traktuje	bynajmniej	odmienności myślenia jako możliwości 
zaistnienia rzeczywistego partnerstwa, lecz jako zagrożenie, które należy zdusić	w	za-
rodku. Ceną, jaką płacą za to uczniowie	i	nauczyciele jest obustronna nieufność, brak 
porozumienia oraz wzajemnego szacunku, czyli kolejne przeszkody uniemożliwiają-
ce	pozytywne	szkolne	relacje. W	rezultacie trafna dla formuły stosunków nauczyciel- 
uczeń, wciąż zdaje się użyta przez W. Komara „metafora wojny”13.

Tym, co przede wszystkim obnaża zjawisko przemocy	 i	 agresji, jest  ol-
brzymi problem	z	komunikacją	w	szkole. Zarówno na poziomie szkoła- rodzi-
ce,	w	stosunkach	dyrektor	– nauczyciele, jak	i	w	samych relacjach nauczycieli	
z	uczniami. Dyrektorzy tuszują różne zdarzenia, robią wszystko, by negatywne 
historie	z	życia szkoły nie wyszły poza jej  mury, co	w	czasach	konkurencji	na	
edukacyjnym rynku	i	walki	o	ucznia dyktowane jest często strachem przed złą 
sławą szkoły. Boją się także nauczyciele, głównie posądzenia ich	o	nieudolność, 
nie	radzenie	sobie	z	młodzieżą	i	brak pedagogicznych umiejętności. W	rezulta-
cie większość milczy,	a	nie rozwiązywany problem narasta.

Współczesna pedagogika zwraca uwagę na szczególną rolę dialogu	w	wy-
chowaniu. Prawdopodobnie to właśnie jego brak	w	szkole prowadzi do tego, że 
młodzi zaczynają „komunikować się”	z	dorosłymi	w	tak niepokojący sposób- 
obrażając, drwiąc, atakując. Być może to brak udanej komunikacji werbalnej, 
prowadzi do tego, że uczniowie coraz częściej komunikują coś czynem- szoku-
jącym, napastliwym	i	obrażającym?

Czyż nie jest prawdopodobne, że	w	końcu  język dialogu zaczął być zastępo-
wany językiem konfrontacji i „akcji bezpośrednich”?14.

Problem, jaki się niewątpliwie	z	tym wiąże, to nieznajomość świata młodych, 
rzeczywistości, jaka ich kształtuje, sensów	i	znaczeń, jakie jej nadają. Nauczyciele 
często nie mają pojęcia co to znaczy „być młodzieżą” we współczesnym świecie. 
Nie zdają sobie sprawy	z	tego, że zaszły olbrzymie zmiany	w	mentalności	i	sposo-
bie bycia współczesnych uczniów. Zmiany, których wychowując, nie da się nie brać 
pod uwagę. Zdaniem  H. Świdy-Zięby, młodzi nie rozumieją, co my do nich mówi-

11  Ibidem, s. 139.
12  W. Komar, „Wojna” w edukacji: stosunki nauczyciel-uczeń, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczy-
ciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem obszary napięć i typy interakcji, Toruń 1995, s. 140. 
13  Ibidem, s. 140.
14  B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999, s. 122.
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my, bo rzeczywistość jest przez nich odbierana inaczej.15  Dlatego warto spojrzeć 
na te zachowania uczniowskie jak na swoisty „tekst do odczytania”, jak na pewien 
zakamuflowany sygnał wysyłany dorosłym przez młodych. Uczniowie tymi zacho-
waniami mówią nam bowiem coś ważnego	o	sobie- demonstrują	w	ten	sposób	swój	
stosunek do świata, do siebie, dorosłych, szkoły. Ignorowanie tego przez nauczy-
cieli  powoduje, że	i	oni są przez młodych lekceważeni. Żeby nie doprowadzać do 
takich sytuacji trzeba podjąć wysiłek zrozumienia,	a	nie zrozumie swoich uczniów 
ten, kto	z	nimi nie rozmawia,	a	jedynie wydaje polecenia, ani też ten, kto uważa za 
jedynie słuszny powrót	w	wychowaniu do metody klęczenia na grochu.

Oczywiście, że trzeba młodym wskazywać pewne granice, ale bez wzajem-
nego szacunku, bez rozmowy, innej niż tylko wymiana informacji wynikająca	
z	procesu dydaktycznego, nie ma się co dziwić, że one dla nich nic nie znaczą!

Zaprezentowane	 w	 tym tekście stanowiska teoretyczne, to jedynie pewne 
tropy, flesze, nad którymi warto się zastanowić szukając odpowiedzi na frapu-
jące nas pytanie	 o	przyczyny opresyjnych zachowań uczniów. Pytanie, które 
– choć nie ma na nie jednej, prostej	i	jedynie słusznej odpowiedzi – powinien 
postawić sobie każdy, komu los młodego pokolenia nie jest obojętny.

laT’S In SChool? RESEaRCh on oPPRESSIvE bEhavIoR of STudEnTS 
– SuMMaRy 

Almost every day the media report „school scandals” – disturbing behaviors of students towards their 
teachers.	A	bothersome picture is derived from the news: school as	a	battlefield, as	a	place	filled	with	vio-
lence on the one hand, and with powerlessness on the other; and youth as “evil and spoiled”. However, is 
this picture accurate? Are there really LAT’s (Loud Aggressive Teenagers) at school nowadays ? Is what 
we hear on the news just kind of isolated incidents or has this behavior become	a	norm? What is the scale 
of this phenomenon? Authoress made research about confronting the media reports versus reality.

Analyses showed, that students have increasingly been destroying the definition of school lesson 
situation – its norms, rules and responsibilities – those of the students and teachers. Certain previously 
accepted scheme, or scenario is broken and sometimes completely destroyed. Students’ oppressiveness 
is taking on various forms – from aggressive attitude, vulgar and obscene behavior to scandalous and 
atrocious acts, indecent jokes and shocking “games”. This places the teacher in the face of new undefi-
ned situation where he often feels uncertain, powerless and helpless. It puts him in	a	situation	where	it	is	
challenging	to	react	properly.

In research authoress postulates the necessity of deep reflection on the cause of this phenomenon. She 
declares that there is no point in undertaking any steps toward improvement when the diagnoses are not 
supported	by	a	comprehensive analysis of the problem. Therefore this empirical research of the oppressi-
ve student behavior coincides with the pursuit of hypotheses which can help explain and understand the 
basis of those behaviors. Writer reflects on various theoretical interpretations and poses many questions. 
She also suggests that those behaviors should be considered	a	message,	a	concealed	signal	sent	to	adults	
by the youth. Students are trying to tell something important using those behaviors – they manifest, how 
adults	and	school	relate	each	other	to	the	world.	It	is	a	signal that cannot be ignored, keeping in mind the 
improvement of the student – teacher relation.

15  Hipoteza wygłoszona przez prof. Świdę – Ziębę podczas wykładu pt. ”Współistnienie poko-
leń w	nowym świecie”, DSWE TWP, Wrocław, 03-11-2006.
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odbIóR doWCIPóW agRESyWnyCh  
I SEkSualnyCh PRzEz MłodzIEż

Celem niniejszej pracy jest próba opisania sposobu odbioru dowcipów agre-
sywnych	i	seksualnych przez młodzież. Odbiór jest traktowany jako proces ka-
tegoryzacji, który zapewnia rozpoznanie	i	sklasyfikowanie	tekstu	jako	dowcipu.	
Zdaniem Carrell1, odpowiedzialna za to jest kompetencja dowcipu (competen-
ce joke). Odbiorca tekstu może go zatem określić jako humorystyczny, ale nie 
musi być on dla niego zabawny. Uznanie go za taki zależy od tzw. kompetencji	
w	 zakresie humoru (competence humor). Ocena zabawności tekstu humory-
stycznego (dowcipu) może mieć różnorodne uwarunkowania2. Należą do nich 
doświadczenie jednostki; jej predyspozycje do humoru; fizyczne otoczenie jed-
nostki; wspólne dzielenie norm	i	wartości. 

Psychologowie poznawczy koncentrują się głównie na formalnych aspektach 
humoru. Podkreślają, że podstawową właściwością bodźców humorystycznych 
jest inkongruencja. Inkongruencja, zwana także niespodzianką lub kontrastem, 
stanowi najistotniejszy element poznawczego ujęcia humoru. Można ją ogólnie 
zdefiniować jako konfigurację dwóch różnych idei (skryptów, znaczeń, pojęć),	
pozostających względem siebie	w	opozycji (sprzeczności, konflikcie, kontra-
ście, rozbieżności, dysonansie)	i	mających dla odbiorcy wysoce nieprawdopo-
dobny	i	nieoczekiwany	charakter3.

Odbiorca przetwarza zawarte w	dowcipie informacje, żeby wyjaśnić istnieją-
cą w	nim inkongruencję. Proces odbioru i	przetwarzania informacji przechodzi 
dwa etapy. Na pierwszym etapie następuje rozpoznanie i	osadzenie	w	kontekście 
zawartych	w	dowcipie informacji. Następnie są one formułowane przez odbiorcę 
w	schemat narracyjny, który pozwala przewidywać dalszą część treści dowcipu. 

Przeważnie odbiorca dokonuje pojedynczej interpretacji informacji	i	zesta-
wia ją	z	ostatnią linią tekstu, czyli puentą. Jeśli nie pojawia się	w	tym momencie 
zaskoczenie oznacza to, że dowcip nie zawierał żadnej inkongruencji. Dobrze 
1	  A. Carrell, Two Facets of Communicative Competence: Joke Competence and Humour Com-
petence, [w:] S. Gajda, D. Brzozowska (red.), Świat humoru, Opole 2000, s. 27 - 36.
2	  V. Raskin, Semantic mechanisms of humour, Dordrecht 1985.
3	  P.E. McGhee, On the origins of incongruity humour: Fantasy assimilation versus reality as-
similation, [w:] J.H. Goldstein, P.E. McGhee (red.), The psychology of humour, New York – Lon-
don 1972, s. 61 - 80.
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sformułowany dowcip powinien zawierać puentę, która jest niespodzianką dla 
odbiorcy	 i	 sprawia, że jego oczekiwania nie niwelują wcale istniejącej nie-
spójności. Wtedy odbiorca musi znaleźć „regułę kognitywną”, która pozwala 
mu uzgodnić jego przewidywania	z	końcową częścią tekstu (puentą)	i	odczuć 
przyjemność, która temu towarzyszy. Zatem możemy wyróżnić za Sulsem fazę 
wykrywania	inkongruencji	i	fazę rozwiązania (Incongruity – resolution model), 
gdy zostaje wykryta reguła uzgadniająca niespójne ze sobą elementy4.

Dyskusja między badaczami humoru koncentruje się również wokół pytania	
o	znaczenie tematyki dowcipów przy ocenie zabawności dowcipów . Zdaniem 
psychologów poznawczych to nie treść, ale większa dostępność dowcipów 
wywołana przez wcześniejszą ekspozycję bodźców	o	podobnej tematyce, ma 
wpływ na ich preferencję5. Zaprzecza to przekonaniu psychoanalityków, którzy 
twierdzili, że pobudzenie seksualne oraz poziom agresji wpływa na waloryzo-
wanie	dowcipów	o	tematyce seksualnej	i	agresywnej. W	prowadzonych	przez	
nich badaniach prezentowano zdjęcia nagich kobiet	i	sceny	agresji	a	następnie 
poddawano ocenie dowcipy. Wyniki wykazywały zgodność	z	przyjętym zało-
żeniem. Suls, Goldstein, Anthony wysunęli hipotezę, że poprzedzająca ocenę 
dowcipów sytuacja bodźcowa obniża próg percepcji	i	sprzyja	przetwarzaniu	tre-
ści	o	podobnej tematyce, co częściowo zostało potwierdzone empirycznie6.	

Badania prowadzone przez niemieckiego psychologa pozwoliły (przy wyko-
rzystaniu analizy czynnikowej) na wyróżnienie trzech podstawowych typów hu-
moru: opartego na niespójności, typu nonsens	i	seksualnego7.	Dwie	pierwsze	ka-
tegorie odnoszą się do aspektu strukturalnego tekstu humorystycznego. Oddzielną 
kategorię stanowią dowcipy seksualne, które mogą przybierać formę opartą na 
niezgodności lub typu nonsens (absurdalnego).	Z	prowadzonych badań wynika, 
że preferencja dowcipów seksualnych może mieć związek	z	cechami osobowości.	
I	tak, dowcipy seksualne typu niezgodność – rozwiązanie preferowane są przez 
osoby	konserwatywne8.	Upodobanie	w	humorze seksualnym, ale pozbawionym 

4	  J.M Suls, Two-stage model for the appreciation of jokes and cartoons: an information-pro-
cessing analysis, [w:] J.H. Goldstein, P. E. McGhee (red.), The psychology of humour, New York 
– London 1972, s. 81 - 100.
5	 . J.M Suls, Two-stage model for the appreciation of jokes and cartoons: an information-pro-
cessing analysis, [w:] J.H. Goldstein, P.E. McGhee (red.), The psychology of humour, New York 
- London 1972, s. 81 - 100; J.H. Goldstein, J. M. Suls, S. Anthony, Enjoment of Specyfic Types of 
Humour Content Motivation or Salience? [w:] J.H. Goldstein, P.E. McGhee (red.), The psychol-
ogy of humour New York, London 1972, s. 159 - 171.
6	  J.H. Goldstein, J.M. Suls, S. Anthony, Enjoment of Specyfic Types of Humour Content Mo-
tivation or Salience? [w:]  J.H. Goldstein, P.E. McGhee (red.), The psychology of humour, New 
York, London 1972, s. 159 - 171.
7	  W. Ruch, The Perception of humour, [w:] A. W. Kaszaniak (red), Emotion gualia and con-
sciousness, Tokyo 2001, s. 410 - 425. 
8	  W. Ruch, F.J. Hehl, Conservatism as a predictor of responses to humour — II. The location 
of sense of humour in a comprehensive attitude space, “Personality	and	Individual	Differences”, 
1986, nr 7, 6, s. 861 – 874.
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jednoznacznego rozwiązania, wykazują osoby liberalne, cechujące się niskim 
poziomem wrażliwości. Ci ostatni preferują również humor seksualny oparty na 
strukturze niezgodność – rozwiązanie. Pozytywny wpływ na preferencje humoru	
o	tematyce seksualnej ma częstotliwość kontaktów seksualnych	i	ich jakość9.

Z	badań prowadzonych przez autora niniejszej pracy wynika, że dowcipy uj-
mujące stereotypy kulturowe oraz odnoszące się do stereotypowego ujęcia relacji 
damsko-męskich bez podtekstu seksualnego, mogą spotykać się ze zróżnicowaną 
oceną ich zabawności. Również kwestie odnoszące się do szeroko pojętych prob-
lematyki religijnej mogą sprawiać, że tekst humorystyczny jest odbierany jako 
zabawny	z	jednej strony,	z	drugiej strony zaś jako obrazoburczy10

Cel badań

Podjęte badania miały na celu próbę opisania odbioru dowcipów seksualnych	
i	agresywnych przez młodzież. Wydarzenia mające miejsce	w	polskich szkołach 
sprawiają, że należy poszukiwać nowych sposobów diagnozy. Prowadzone badania 
nad dowcipami dają podstawę do wnioskowania, że dowcip może uchodzić za tech-
nikę projekcyjną. Biorąc pod uwagę wiek badanych osób można się spodziewać, 
że bliskie są im pewne zjawiska zawarte	w	dowcipach, ponieważ znajdują swoje 
odzwierciedlenie	w	rzeczywistości. Jednak 18. rok życia jest już okresem względ-
nej stabilizacji emocjonalnej	i	krystalizowaniem się poczucia własnej tożsamości, 
co sprawia, że odbiór dowcipów agresywnych	i	seksualnych przez badanych może 
cechować się dystansem wobec opisanych zjawisk	i	być bardziej wyważony. 

Postawiono następujące pytania badawcze:
Jak oceniana jest zabawność dowcipów seksualnych i agresywnych przez młodzież?

Stwierdzenie tego faktu nie daje jednak odpowiedzi, co warunkuje określoną 
ocenę. Motywy, którymi kierują się badani przy ocenie tych dowcipów mogą 
być zróżnicowane, dlatego też postawiono sobie pytanie: 
W jaki sposób interpretowane są dowcipy seksualne i agresywne przez młodzież?

Prowadzone wcześniej badania wskazują, że	 w	 niektórych	 przypadkach	
poza wskazaniem sensu dowcipu, ich interpretacja daje możliwość określenia 
stosunku	badanych	do	zjawisk	przedstawionych	w	dowcipie.

Metoda i przebieg badania

W	 badaniach wzięło udział 59 osób,	 w	 tym 31 dziewcząt	 i	 28 chłopców	
w	wieku 18 lat, uczących się	w	liceach	lubelskich.	

Do badań wykorzystano 5 dowcipów seksualnych	i	5 dowcipów zawierają-
cych agresję	o	niskim poziomie złożoności problemu do rozwiązania. Podejście 
9	  W. Ruch, F.J. Hehl, Attitudes to sex, sexual behaviour and enjoyment of humour, “Personality 
and Individual Differences”, 1988, nr 9, 6, s. 983 – 994.
10  A. Kucharski, Kompetencja humorystyczna u kobiet i mężczyzn, [w:] B. Kaczmarek, K. Mar-
kiewicz (red.), Komunikowanie się we współczesnym świecie, Lublin 2003, s. 39-59; A. Kuchar-
ski, M. Stencel, Interpretacja i ocena dowcipów a problem stereotypów, [w:] T. Rzepa (red.), 
Paradygmaty i pułapki psychologii komunikowania się, Szczecin 2006, s. 111 - 128.
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takie podyktowane zostało przekonaniem, że ocena dowcipu uzależniona bę-
dzie wtedy od treści,	a	nie	od	stopnia	wyrafinowania	dowcipu.	

Po prezentacji każdego	z	dowcipów badani oceniali zabawność dowcipów 
na siedmiostopniowej skali, gdzie wskazanie 1 pkt oznaczało zupełny brak 
komizmu, 2 pkt. – niektórych może bawić, itd. Następnie badani dokonywali 
interpretacji tekstów humorystycznych. Przy analizie interpretacji dowcipów 
oceniano rozumienie sensu dowcipu. 

Prezentacje każdego	z	dowcipów kończono prośbą	o	dokończenie następu-
jących wypowiedzi:
1. Podoba mi się ten dowcip, bo...
2. Nie podoba mi się ten dowcip, bo...
3. Takie dowcipy opowiadają osoby...

Wyniki badań

Ocena zabawności dowcipów agresywnych i seksualnych
Do analiz statystycznych wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji 

ANOVA. Pozwoliły one zaobserwować, że badane osoby wyżej oceniają dowcipy	
o	tematyce agresywnej od dowcipów seksualnych. Średnia ocen dowcipów agre-
sywnych wynosi 17 pkt., natomiast dowcipów seksualnych 15 na 35 pkt. możli-
wych do uzyskania. Przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji pozwoliła 
ustalić, że występujące różnice są istotne statystycznie (F=3, 804 przy p<0,054).

Poza tym wykazano, że dziewczęta oceniają dowcipy agresywne na podob-
nym poziomie jak chłopcy	i	nie obserwuje się między obu kategoriami różnic 
istotnych statystycznie (F=0,752 przy p<0,389). Dowcipy seksualne natomiast 
otrzymują wyższe oceny	u	chłopców niż	u	dziewcząt (F=4,028 przy p<0,050).

Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno tematyka seksualna, jak	 i	agresywna	
dowcipów oceniana jest poniżej średniej. Jednak można zaobserwować, że dow-
cipy agresywne spotykają się	 z	 wyższą aprobatą respondentów. Wynik ten stoi	
w	sprzeczności	z	tymi, które uzyskane zostały	w	trakcie	prowadzonych	przez	Rucha	
badań,	z	których wynikało, że jedynie dowcipy seksualne mogą stanowić odmien-
ną kategorię tematyczną. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że dla nie-
których badanych tematyka agresywna może mieć znaczenie. Zadać sobie należy 
jednak pytanie, czy ma rację Freud, który upatrywał	w	dowcipach	agresywnych	
możliwość wyrażania nieaprobowanych społecznie popędów. Analiza wypowiedzi 
badanych osób wskazuje, że odbiór dowcipów agresywnych jest bardziej złożony.	
Z	opinii respondentów wynika, że odbiór tych dowcipów może odnosić się zarówno 
do osób, które te dowcipy opowiadają, jak	i	odbiorcy oraz do samej treści żartu.

Interpretacja dowcipów agresywnych i seksualnych
Uzyskane wyniki wskazują, że wśród badanej młodzieży rozumienie dow-

cipów	agresywnych	i	seksualnych kształtuje się na podobnym poziomie	 i	nie	
obserwuje się różnic istotnych statystycznie (F=2,149 przy p<0,145).	Z	analiz	
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wynika również, że nie ma istotnych różnic między dziewczętami	a	chłopca-
mi	 w	 ocenie dowcipów agresywnych (F=1,085 przy p<0,302)	 i	 seksualnych	
(F=0,323 przy p<0,572). Uzyskane wyniki nie są zaskakujące, gdyż do badań 
zastosowano żarty	 o	 niskim poziomie złożoności problemu do rozwiązania.	
Z	założeń Sulsa wynika, że ocena zabawności dowcipu zależy od rozwiązania 
istniejącej niespójności. Zatem by stwierdzić, że to tematyka dowcipu ma zna-
czenie,	a	nie jego formalne cechy, zastosowano dowcipy łatwe do rozwiązania. 

Dowcipy agresywne a ocena osób, które je opowiadają 
Większość badanych negatywnie ocenia dowcipy agresywne,	a	towarzyszą temu 

pejoratywne nastawienia wobec tych, którzy je opowiadają. Osobom tym przypisu-
je się niską inteligencję oraz „słabe poczucie humoru”. Mogą być one traktowane 
również jako „puste”, „kielczanie”, „beznadziejne” „debile”, „ludzie, którzy chcą 
być śmieszni na siłę”.	Z	tego typu ocenami spotykają się dowcipy,	w	których	poja-
wiająca się agresja nie niesie dodatkowych treści. Odnosi się to zwłaszcza do żartu	
o	„tacie sadyście”	i	o	„bacy”. Zdaniem badanych jest to typ dowcipów opowiada-
nych „na blokowiskach”	i	na imprezach po nadużyciu alkoholu. 

Jednocześnie osoby prezentujące taki typ humoru rzadko spotykają się	z	po-
zytywnym odbiorem. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy badani odnoszą treść 
dowcipów do rzeczywistych zjawisk społecznych przedstawionych	w	dowci-
pach. Sprawia to, że nadawca dowcipu jest postrzegany jako krytyczny obser-
wator życia społecznego. Zdaniem badanych tego typu dowcipy opowiadają ci, 
które nie lubią „drechów	i	głupoty”, „ludzie spokojni”	o	„sarkastycznym poczu-
ciu humoru”. Tego typu opinie wypowiadają osoby, które	w	odbiorze	dowci-
pów koncentrują się nie tylko na ich treści, ale poddają ocenie jego nadawcę. 

Dlaczego te dowcipy bawią? A może nie ma w nich nic zabawnego? 
Dowcipy	o	konotacji agresywnej czy seksualnej mogą być uznane za zabawne, 

gdyż przywołują określone doświadczenia badanych osób. W	jednej	z	przeprowa-
dzonych ankiet można przeczytać, że „bawi mnie ten dowcip, gdyż nabija się ze 
szkoły” (dowcip nr 3	o	„dresiarzu który dostał pałę”). Wypowiedź ta wskazuje, że 
badana osoba była świadkiem pewnych zjawisk,	a	dowcip posłużył	w	tym przy-
padku jako technika projekcyjna.  Ta sama respondentka na pytanie dlaczego ten 
dowcip ją nie bawi, odpowiada: „bo przywołuje obraz przemocy	w	szkole”. Tak 
więc	w	tym przypadku obserwować można ambiwalentną postawę badanej, która	
z	jednej	strony	widzi	w	dowcipie krytyczne spojrzenie na szkołę	i	jej problemy, 
jednak rzeczywisty obraz przywołany jego treścią sprawia, że ogólnie jest on oce-
niany negatywnie, podobnie jak osoba go opowiadająca.

Na ważkość społeczną treści tego dowcipu zwraca uwagę również kilku innych 
respondentów. Fakt ten oznacza, że problem agresji, który obserwuje się	w	szkol-
nym środowisku, dotyka wielu osób	i	nawet taka forma jak dowcip	w	ocenie	re-
spondentów stanowi okazję do wyrażenia własnego, negatywnego stosunku do 
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nieakceptowanych zjawisk społecznych. Jeśli opowiadający chce, by dowcip był 
odebrany jako głos sprzeciwu wobec takich zjawisk, musi on dotyczyć konkretnych 
zdarzeń	i	postaw, które są udziałem badanego. Badana młodzież wyraża negatyw-
ną ocenę „dresiarzy”, dlatego też dowcipy piętnujące tę subkulturę mogą uchodzić 
za zabawne. Natomiast agresja odnosząca się do zjawisk, które są odległe	i	mało 
realistyczne spotyka się	z	negatywnym odbiorem. Opowiadanie dowcipów agre-
sywnych budzi niechęć odbiorcy, zarówno wobec treści żartów, jak również wobec 
osób je opowiadających. Teksty skategoryzowane jako humorystyczne nie muszą 
uchodzić za zabawne, gdyż są traktowane jako „debilne”. Badani uznają je za wul-
garne	i	ukazujące nieprawidłowe formy zachowań	w	sposób mało zabawny. Można 
przypuszczać, że są one odbierane jako pozbawione celowości ze względu na niską 
zawartość komizmu,	a	wręcz uważa się je za sposób propagowania określonych 
postaw,	o	czym może świadczyć następująca wypowiedź: „nie bawi mnie te dow-
cip, bo ojciec brzydko	i	niegrzecznie odzywa się”. Jednakże można domniemywać, 
że agresja przedstawiona	w	dowcipach	o	niskim poziomie złożoności spotkać się 
może	z	pozytywną oceną osób	z	określonych środowisk, gdzie agresja jest bardziej 
powszechna. Sugestie takie można odnaleźć	w	wypowiedziach respondentów, ale 
potwierdzenie tego stanowiska wymagałoby dodatkowych, pogłębionych badań. 

Dowcipy seksualne a ocena osób, które je opowiadają
Ocena osób opowiadających dowcipy seksualne zależy często od tego, czy od-

biorcą jest dziewczyna, czy chłopiec. Dziewczęta twierdzą, że prezentowane dowci-
py opowiadają głównie „szowiniści męscy” lub „gówniarze niewyżyci seksualnie, 
którzy pewnie chcieliby zostać ginekologami”. Są to często „chłopcy niedojrzali 
psychicznie, chcący zaimponować znajomym jakąkolwiek wiedzą	o	seksie”. 

W	wypowiedziach dziewcząt widoczne jest również przekonanie, że takie dowci-
py uderzają	w	godność kobiety. Zdaniem niektórych	z	nich, mężczyźni je opowiada-
jący nisko oceniają kobiety. Tacy mężczyźni są charakteryzowani jako osoby „zbo-
czone” albo „niedopieszczone”. Zresztą, podobne opinie	o	mężczyznach wyrażają 
również chłopcy. Dowcipy seksualne,	w	ocenie badanych dziewcząt, opowiadane 
są przez osoby chcące zaistnieć	w	towarzystwie, chcące „podwyższyć własne ego”. 
Dziewczyny widzą	w	opowiadających dowcipy „starych, brzydkich mężów, którym 
się coś marzy”. W	niektórych wypowiedziach osoby opowiadające dowcipy seksual-
ne postrzegane są jako krytycy określonych praktyk. Obrazuje to następująca wypo-
wiedź: „może chcą wydrwić	z	takich dziewczyn, które zachowują się podobnie”. 

Natomiast chłopcy częściej twierdzą, że tego typu dowcipy opowiadają 
wszyscy, chociaż również podkreślają, że głównie „małolaty”. Znamienne jest 
przy tym, że określenie „małolaty” nie dotyczy już osób, które ukończyły 18 lat. 
Miejsca,	w	których pojawiają się takie żarty to według badanych „knajpa przy 
piwie” oraz „imprezy” „mocno pijane”. W	przekonaniu respondentów są to oso-
by, które nie znają lepszych dowcipów. Chociaż zdaniem niektórych to właśnie 
świadczy	o	dużym poczuciu humoru. Jednak oceny takie stanowią rzadkość. 
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Dlaczego te dowcipy bawią? A może nie ma nic w nich zabawnego?
Zabawność niektórych dowcipów seksualnych nie tylko jest uzależniona 

od tematyki, ale również od wykorzystanej wieloznaczności pojęć, np. „krok”, 
pierwszy kontakt”, chociaż ta sama osoba podkreśla, że dowcip jest śmieszny, 
„bo jest	 o	 seksie”. Inny	 z	 respondentów zauważa, że komizm dowcipu uwa-
runkowany jest zabawnymi skojarzeniami [grypa – Grypa (dowcip 6)]. W	wy-
powiedziach kobiet pojawia się przekonanie, że dowcipy seksualne mogą być 
zabawne, jeśli nie są wulgarne. Jedna	z	badanych dziewcząt stwierdza, że nie 
bawi ją dowcip, którego akcja toczy się	u	ginekologa, ponieważ lekarz nie po-
winien składać takich propozycji. Ocena zależy jednak od płci badanych, gdyż 
jeden	z	chłopców uważa, że jest to łagodne podejście do tematu.

Dowcipy seksualne są zabawne, gdyż ukazują prawdę	o	danej osobie („Gry-
pa”). Niektóre osoby zwracają uwagę na komizm sytuacji ( żart „W kinie”). Jednak 
oczekuje się od dowcipu by był zaskakujący	i	posiadał odpowiednią dynamikę, cze-
go zabrakło	w	tym	o	Grypie. Dziewczęta uznają ten rodzaj dowcipu za poniżający 
kobiety	i	je dyskryminujący, ponieważ są one	w	nich traktowane instrumentalnie. 
Poza tym stwierdzają, że dowcipy nie są zabawne, gdyż ukazują chłopaków, którzy 
„zawsze udają idiotów, żeby coś zyskać, to ich sposób” („W kinie”).

Dziewczęta kierują się	w	ocenie dowcipów sytuacjami tam przedstawionymi	
i	tym, kto jest przedmiotem żartów. Natomiast chłopcy zwracają uwagę na kon-
strukcję dowcipów oraz ich tematykę. 

Zakończenie 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że	w	badanej grupie 18-latków ob-
serwuje się niską ocenę dowcipów agresywnych	i	seksualnych. Sama tematyka tych 
dowcipów nie jest wystarczająca, by zostały one uznane za zabawne. Badani ocze-
kują od nich większego wyrafinowania. Poruszanie kwestii związanych	z	agresją 
ma znaczenie wtedy, gdy badani odbierają treść dowcipów jako sprzeciw wobec 
aktów przemocy. Również tematyka seksualna musi być	w	dowcipie ujęta	w	bar-
dziej złożonej formie. Sam problem agresji	i	seksu	jest	dla	badanych	osób	istotny	
i	obserwuje się dojrzałe podejście do tych kwestii. Analizy odpowiedzi wskazują, 
że młodzież jest przeciwna agresji	 i	 tylko nieliczne wypowiedzi badanych mogą 
świadczyć	o	jej akceptacji. Seks również traktowany jest	w	sposób poważny. Poja-
wiające się wypowiedzi	o	zabarwieniu erotycznym są podstawą oceny osoby budu-
jącej komunikat (opowiadającej dowcip). Jeśli komunikat (żart) jest wulgarny	i	nie	
pełni funkcji poznawczej staje się podstawą negatywnej oceny nadawcy.

Reakcja na dowcip może przybierać różne formy. Po pierwsze, badani odnoszą 
treść dowcipów do obserwowanych zjawisk	i	staje się on okazją wyrażenia własnego 
stosunku do nich. Poza tym, jeśli dowcip cechuje się niskim poziomem złożoności, 
ocena zjawisk będących przedmiotem dowcipu zostaje przeniesiona na nadawcę. 
Po trzecie, obserwuje się odbiór, który można określić jako reakcję personalną, gdy 
odbiorca żartu odnosi jego treść do siebie. Ma to miejsce, gdy następuje utożsamie-
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nie się	z	określoną postacią	w	dowcipie. W	takim przypadku badani nie zawieszają 
naturalnego	nastawienia	i	treść dowcipów jest przetwarzana jedynie	w	trybie	bona	
– fide (informacyjnym). Widoczne są również reakcje ekspresywne, gdy dowcip 
staje się okazją do wyrażenia własnych popędów (seksualnego	i	agresji). Badany 
nie identyfikuje się bezpośrednio	z	postacią, ale	z	formą zachowania. 

Przeprowadzone badania ukazują, że dowcip może zostać wykorzystany do 
badań postaw młodzieży wobec różnego typu zjawisk społecznych. Fakt, że 
dowcipy spotykają się	z	powszechną akceptacją sprawia, że badani są bardziej 
otwarci na indagację. Nietypowość wykorzystanego narzędzia badawczego jest 
dla nich intrygująca, co wspomaga zainteresowanie potencjalnych responden-
tów udziałem	w	badaniach.	

Ważne jest również umiejętne wyselekcjonowanie dowcipów do badania. 
Wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dow-
cipów	o	zróżnicowanym poziomie trudności. Wtedy można byłoby zaobserwo-
wać, czy osoba ocenia dowcipy biorąc pod uwagę tematykę, czy raczej ważna 
jest dla odbiorcy struktura żartu. 

youTh PERCEPTIon of aggRESSIvE and SExual jokES – SuMMaRy 

The main aim of the presented considerations was to describe the perception of sexual and aggres-
sive jokes by the youth. 31 girls and 28 boys were examined in such matter. In the research were used 
5 sexual and 5 aggressive jokes with fairly low level of problem complexity. The surveyed group was 
asked to evaluate the level of comicality of the jokes and then to interpret their meanings.

The findings revealed low level of appreciation of sexual and aggressive jokes. The youth evalua-
ted	aggressive	jokes	on	a	higher level than sexual ones. There were no noticed differences in the level 
of perceived comicality of jokes between boys and girls. Interpretation of aggressive and sexual jokes 
is almost on the same level. Furthermore, there were observed no differences concerning how boys 
and	girls	understand	jokes.

However, emerging comments point out to the fact that the person telling sexual and aggressive 
jokes with fairly low level of problem complexity is perceived in	a	negative way. What is more, the 
youth	is	very	critical	of	the	events	described	in	the	jokes.
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anEkS: 

Oceń każdy	z	prezentowanych dowcipów na ile jest on zabawny dla Ciebie. Pod 
każdym dowcipem znajdują się cyfry od 1 do 7 gdzie: 1 – oznacza zupełnie mnie nie 
bawi,	a	kolejne cyfry wskazują na wzrastający stopień jego zabawności (7 – jest niesa-
mowicie zabawny). Następnie wyjaśnij, co jest	w	nim zabawnego, jaki jest jego sens.. 
Pisz wszystkie swoje myśli pojawiające się po przeczytaniu każdego	z	dowcipów.	

DOWCIPY
Tatusiu kto to jest sadysta?
- Zamknij mordę gówniarzu, bo ci drugą wargę do stołu przybiję!

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Spotykają się koleżanki	z	których jedna niedawno wyszła za mąż. 
Druga pyta:	-	I	co jesteś zadowolona? 
Pierwsza odpowiada:	- Och wiesz, nie żałuję tego kroku! 
Na to druga:	- No popatrz, ja też kroku nie żałuję	a	za mąż wyjść mi się nie udaje.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Wraca Jasio ze szkoły. Ojciec, dresiarz, postanowił zagaić intelektualnie do syna:
- No	i	co tam	w	szkole?
- Nie dobrze tato, 5 pałek dostałem.
- No Jasiu, będzie w...
- Wiem tato, mam już adresy.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Młoda dziewczyna przychodzi do ginekologa	i	mówi:
- Panie doktorze, już na wstępie pragnę podkreślić, że jestem jeszcze dziewicą	
- To nic! - odpowiada lekarz - to się nawet dobrze składa bo ja jestem lekarzem 
pierwszego kontaktu!

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Spotyka się dwóch dresiarzy. 
- Stary byłem wczoraj na dyskotece	i	wyrwałem fajna laskę...
Drugi na to:
- To nic. Stary, ja wpadam na imprezę ....Wyrwałem fajną laskę, poszliśmy na 
plażę. Nagle zaczęła się rozbierać	i	mówi – rób co potrafisz najlepiej.
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-	I	co...dało radę?
- Tak....walnąłem jej	z	główki.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Słuchaj, dlaczego mówicie na tę panienkę Grypa?
- A, bo widzisz, grypę to miał każdy.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Baca	u	spowiedzi:
- Proszę księdza: gwałciłem, kradłem, oszukiwałem, biłem. Ale bardzo żałuję...
- Synu, twoje grzechy są ciężkie...
- Nie mów do mnie „synu”, bo ci ten kiosk rozwalę !

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

W	kinie podczas seansu filmowego. 
Oburzony damski głos:- Panie połóż pan tę rękę gdzie indziej.
- Mógłbym, ale robię to pierwszy raz	i	nie mam jeszcze tyle śmiałości.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Seryjny morderca ciąganie kobietę do lasu. Kobieta krzyczy przerażona:
- Ale ponuro	i	ciemno	w	tym lesie. Bardzo się boję!
Na to morderca:	- No,	a	ja co mam powiedzieć? Będę wracał sam.

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7

Ruth, panienka	 z	dobrego domu, leżąc	 z	panami	w	 łóżku prosi:- Steve, bądź 
tak dobry, przypal papierosa	i	podaj mi go. Steve przypala papierosa, podaje go 
Johnowi, John podaje Martinowi,	a	ten	daje	papierosa	Ruth.	Dziewczyna	wzdy-
cha:- Gdyby moja mama wiedziała, że palę papierosy

..........................................................................................................................
1--------2--------3--------4--------5-------6--------7
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PyTanIa nuRTująCE naSTolETnIą MłodzIEż na 
PRzykładzIE WaRSzTaTóW PRofIlakTyCznyCh 
„MIłoŚć, SEkS, PoRnogRafIa – TEMaTy WażnE 

dla MłodzIEży”

Warsztaty profilaktyczne „Miłość, seks, pornografia – tematy ważne dla młodzie-
ży” zostały zrealizowane na terenie Dolnego Śląska	w	okresie od marca 2006 r. do 
grudnia 2007r. Stanowiły one część projektu pt. „Dolnośląski Rok Przeciwdziałania 
Prostytucji Nieletnich”, którego głównym organizatorem był Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej we Wrocławiu,	a	pomysłodawcą, koordynatorem	 i	konsultan-
tem merytorycznym J. Kurzępa. Warsztaty skierowane zostały do starszej młodzieży 
gimnazjalnej	i	licealnej	z	terenu całego województwa dolnośląskiego. Dotyczyły one 
zagadnień związanych	z	miłością, seksem	i	pornografią,	w	oparciu	o	założenie, iż	
w	okresie adolescencji są to tematy ważne	i	często doświadczane przez nastolatków1.	
Tym samym zostały one podzielone na trzy części,	w	których	najpierw	poruszony	
był temat miłości	i	budowania związku, następnie prostytucji, pornografii	i	seksu,	
a	na końcu udzielane były odpowiedzi na pytania uczestników warsztatów.	Z	założe-
nia były one nieobowiązkowe	i	miały dotyczyć poruszanych na zajęciach zagadnień. 
Łącznie przeprowadzono czterdzieści dwa warsztaty,	w	trakcie których młodzież za-
dała około dwustu pytań.	Ze względu na ich treść wyróżnione zostały cztery obszary 
tematyczne: seks technicznie; pornografia; zaburzone relacje partnerskie oraz	z	ro-
dzicami; prostytucja. Należy zaznaczyć, że do osobnej kategorii zaliczono pytania, 
których głównym celem była prowokacja,	o	czym świadczy wulgarna forma języko-
wa, bądź odniesienie do intymnej sfery osób prowadzących warsztaty.

Seks technicznie

W	tej kategorii znalazły się pytania dotyczące technik seksualnych, antykoncep-
cji, aborcji, gwałtu,	a	także różnic pomiędzy płciami	w	przeżywaniu doznań cieles-
nych. Pojawiły się m.in. pytania: Czy seks bez prezerwatywy jest przyjemniejszy niż 
1  Początkowo, zgodnie z	pomysłem J. Kurzępy, warsztaty w	dużej części dotyczyły zmian 
cielesnych	w	okresie adolescencji, stąd nosiły też inny tytuł – „Oswajanie własnej cielesności”. 
Doświadczenie zebrane podczas ich przeprowadzania, a	przede wszystkim zainteresowania mło-
dzieży pokazały, że należy zmodyfikować ich treść i	zdecydowanie rozwinąć wskazane powyżej 
wątki kosztem tematu cielesności. Innymi słowy, zmieniły się proporcje omawianych zagadnień. 
Ponadto były one zależne również od wieku uczestników, np.: w	gimnazjum zdecydowanie wię-
cej	i	częściej poruszano kwestie związane	z	cielesnością.
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z prezerwatywą? Jaka jest najskuteczniejsza metoda antykoncepcyjna? Dlaczego 
chłopakowi tak bardzo zależy na tym by kochać się przy zapalonym świetle? Jakie 
to ma znaczenie? Czy duże prawdopodobieństwo jest zajścia w ciąże, jeśli mężczy-
zna podczas stosunku nie będzie miał orgazmu? (ps. Sex bez zabezpieczeń). Oprócz 
zagadnień związanych	z	uprawianiem seksu, młodzież poruszyła także kwestię go-
towości do inicjacji	w	tej	sferze. W	związku	z	tym zadano pytania dotyczące właś-
ciwego wieku lub okoliczności rozpoczęcia współżycia, na przykład: Czy w wieku 
14-15 lat można uprawiać seks? Kiedy jest „najlepszy” moment do rozpoczęcia 
współżycia? Co, jeśli para młodych zacznie stosunek seksualny zbyt szybko?	Po-
nadto, wielu młodych ludzi zainteresował temat masturbacji, który pojawił się przy 
okazji omawiania różnego rodzaju uzależnień	w	sferze seksualności. Pytano głów-
nie o: skutki uboczne masturbacji? Co zrobić, jeśli masturbacja się podoba, ale jest 
się z tą świadomością, że jest ona zła? Jak temu zaradzić?

Wśród najczęściej zadawanych pytań znalazły się również takie, które doty-
czyły niepożądanych dla kobiety skutków zbliżeń seksualnych, na przykład: Czy 
można dostać w aptece tabletki wczesnoporonne na receptę? Tylko nie te, które 
działają do 72h. Co można zrobić, gdy zajdzie się w ciąże, a nie chce się usunąć 
dziecka (ale rodzice do tego zmuszają)? Jak pomóc osobie po gwałcie?

Z	zacytowanych pytań wynika, iż dla młodzieży, zwłaszcza gimnazjalnej, naj-
ważniejsze jest uzyskanie informacji, jak „nie wpaść”	i	jakie czynności zwiększają 
przyjemność seksualną	w	trakcie stosunku. Inne, poza ciążą, konsekwencje inicjacji 
seksualnej (zwłaszcza psychologiczne), w	ogóle nie są brane pod uwagę. Młodzi 
ludzie zdają się również bagatelizować problem chorób przenoszonych drogą płcio-
wą. Ponadto, na podstawie powyższych przykładów, można wysnuć przypuszcze-
nie, iż poruszane zagadnienia mają swoje źródło nie tylko	w	ciekawości młodzieży, 
ale także we własnych doświadczeniach	w	tych obszarach aktywności lub doświad-
czeniach rówieśników. Implikuje to dwa odmienne wnioski. Po pierwsze, młodzież 
posiada konsumpcyjny stosunek do seksu, co oznacza, że najważniejsza jest krótko-
trwała przyjemność. Po drugie, poruszanie takich treści wskazuje, iż istnieje wśród 
młodych ludzi potrzeba dialogu	z	osobami dorosłymi. 

Prowokacja

Do tej kategorii pytań włączone zostały te, które odnosiły się do intymnej sfery 
życia osób prowadzących warsztaty lub takie, które posiadały wulgarną formę	i	do-
tyczyły seksu	w	sensie technicznym. Pytano	o	najlepsze pozycje seksualne, detale 
związane	z	narządami płciowymi,	a	także	o	sposoby	doprowadzenia	partnerki	do	
orgazmu. Młodzież chciała wiedzieć: Czy nosi Pani czerwone stringi? Ile można 
maksymalnie dziennie się ruchać? Jakie są największe rozmiary penisa? Czy dziew-
czyny lubią obciągać? Jaką pozycje najbardziej lubią dziewczyny?.

Tego typu forma	i	treść pytań pojawiała się przede wszystkim wśród mło-
dzieży gimnazjalnej. Bezpośredniość	w	poruszonych	zagadnieniach	prawdopo-
dobnie miała sprawdzić umiejętności prowadzących	 w	 zakresie	 swobodnego	
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mówienia	o	seksie,	a	także ich wiedzę na ten temat. Być może chodziło także	
o	ośmieszenie lub zbagatelizowanie poprzedzającej ten etap warsztatów próby 
przekazania im związanych	z	seksem wartości. Powody zadawanych pytań mo-
gły również wiązać się	z	ciekawością	i	eksperymentowaniem (lub chęcią ekspe-
rymentowania)	z	własną seksualnością	i	seksualnością płci przeciwnej. 

Opisane zachowania są charakterystyczne dla etapu rozwojowego,	w	którym 
znajdowali się uczestnicy warsztatów. W	związku	z	tym nie treść pytań jest nie-
pokojąca, ale sposób,	w	jaki zostały zadane. Ich forma świadczy	o	niedojrzałości 
psychicznej, jak również	 o	 postawie trywializującej rolę seksu. Sformułowania 
typu: „ruchać”, „obciągać”, „pieprzyć”, degradują seks do czynności fizycznej, 
oderwanej	od	partnerstwa	i	miłości. Spojrzenie to stanowi efekt rozpowszechnio-
nej postawy konsumpcjonizmu	 i	hedonizmu2. Na ich kształtowanie mają wpływ 
przede wszystkim treści promowane przez media,	w	których dominują przekazy 
dehumanizujące	i	„utowarowiające” sferę seksu. Brian McNair pisze	o	zjawisku, 
które określa mianem „porno-chic”, które jest kolejnym etapem utowarowienia sek-
su i rozszerzenia konsumpcjonizmu w sferze seksualnej na szersze masy wcześniej 
pozbawione do niego dostępu3. Autor podkreśla immanentną obecność wizerunków 
pornograficznych	w	mediach, która jego zdaniem wynika	z	normalizacji fizyczne-
go	i	psychicznego obnażania przed kamerami. Zwraca przy tym uwagę na wzrost 
popularności	i	dostępności materiałów pornograficznych, które zarówno kształtują, 
jak	i	są odzwierciedleniem poglądów na temat seksualności. 

Powyższa opinia, dotycząca społeczeństw Europy Zachodniej znajduje rów-
nież potwierdzenie	w	polskiej rzeczywistości.	Psycholog	J. Chwaszcz pisze, iż: 
„pornografia jest negatywnie oceniana przez społeczeństwo,	a	mimo to jednak 
przyjmowana”4, zwłaszcza przez młodzież. Ukazują to rezultaty badań J. Kurzę-
py,	z	których wynika, że	z	pornografii korzysta 19% badanych dziewcząt	i	27% 
badanych chłopców. Największą grupę odbiorców tych treści stanowią chłopcy	
w	wieku 17 lat (47% ogółu oglądających)	i	w	wieku 14 lat (27%). Dodać należy, 
iż oprócz pornografii badana przez Kurzępę młodzież często korzysta	z	różnego 
typu czatów erotycznych,	w	tym najczęściej	z	czatów „sex dwudziestolatków”	
i	 innych kategorii wiekowych (56%,	 w	 tym chłopcy odwiedzają je	 w	 70%), 
czatów sadomasochistycznych (54%,	w	 tym chłopcy stanowią 90%),	 a	 także 
czatów związanych	z	hasłem „lesbijki”	i	„geje” (odpowiednio 43%	i	33%)5.

Powyższe dane skłaniają do konstatacji, iż polska młodzież ma łatwy do-
stęp do materiałów pornograficznych. Tym samym należy się spodziewać, że 
2	 	Zgodnie	z	koncepcją Z. Baumana,	konsumpcjonizm polega na zużyciu jak największej ilości 
dóbr konsumpcyjnych w	celu osiągania doraźnej i	niezobowiązującej przyjemności. Por. Z. Bau-
man, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006, s. 180.
3  B. McNair, Seks, demokracja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004, s. 175.
4  J. Chwaszcz, Uwarunkowania odbioru pornografii, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego, 
2003, nr 40 - 41, s. 114.
5  J. Kurzępa, Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzie-
ży, Kraków 2007, s. 209. 
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przynajmniej	w	przypadku	osób	z	niej korzystających jest to nie tylko źródło 
informacji	o	seksie, ale także ważny czynnik kształtujący tą sferę życia.

Pornografia

Zdaniem J. Chwaszcz: „pornografia staje się obecnie powszechnie dostęp-
nym środkiem uzależniającym. Wyglądając na początku niewinnie, uzależnia 
swoich odbiorców, prowadzi do destrukcji osobowości	i	zachowań patologicz-
nych”6. Aby uznać jakiś obraz za pornograficzny powinniśmy wyróżnić trzy 
zasadnicze kryteria pojawiające się	w	definicjach pornografii:
● intencja twórcy dzieła, która ma na celu wywołanie podniecenia seksualnego 

odbiorcy,
●	 przedstawienie	aktu	seksualnego	w	sposób prymitywny, oderwany od strefy 

duchowej człowieka,
●	 przedstawienie	seksu	w	sposób dewiacyjny, niezgodny	z	naturą człowieka7.	

Z	analizy pytań wynika, że młodzież ma wyraźne problemy ze wskazaniem 
czynników odróżniających erotykę od pornografii. Świadczą	 o	 tym pytania 
typu: Jak najprościej odróżnić pornografię od erotyki? Ponadto, młodzież zain-
teresowały konsekwencje oglądania pornografii, stąd wątpliwości: Czy porno-
grafia hard porno, np. ze zwierzętami, może być objawem choroby psychicznej? 
Jak nieletnie dzieci oglądają playboye, to coś w tym złego?	Tego	typu	pytania	
wskazują na deficyt wiedzy dotyczącej zgubnego wpływu pornografii na funk-
cjonowanie człowieka. Potwierdzają również, że młodzież	w	wieku gimnazjal-
nym	i	licealnym ma kontakt	z	treściami pornograficznymi, które, jak powiedział 
jeden	z	uczestników warsztatów, „są po prostu wszędzie”. 

Obecność pornografii	 w	 mediach nie tłumaczy jednak dlaczego młodzież tak 
chętnie po nią sięga. Zdaniem Chwaszcz, najczęstsze motywy korzystania	z	porno-
grafii można podzielić na uświadomione	i	zastępcze (nieświadome). Do motywów 
świadomych należy ciekawość, związana	z	adolescencją oraz	z	brakiem informa-
cji na temat życia seksualnego człowieka, chęć przeżycia doznań erotycznych oraz 
pragnienie dopasowania się do grupy8. Wymienione czynniki są zgodne	z	wynikami 
badań Kurzępy. Zapytana	o	przyczynę korzystania	z	pornografii młodzież wymie-
niła: ciekawość, możliwość zaspokojenia popędów (<<bo to kusi>>),	a	w	dalszej	
kolejności szukanie rozrywki (<<dla zgrywy,	z	nudów, bo to samo się ładuje>>)9.	

Należy zaznaczyć, że powyższe odpowiedzi mają charakter deklaratywny,	a	więc 
zgodnie	z	klasyfikacją Chwaszcz, należą do motywów uświadomionych. W	związ-
ku	z	tym, tylko	w	części wyjaśniają przyczyny sięgania po pornografię. Pełniejsze 

6 Ibidem, s. 113.
7	 Ibid.	
8 J. Chwaszcz, Uwarunkowania odbioru pornografii, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego, 
2003, nr 40-41, s. 119. 
9 J. Kurzępa, Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, 
Kraków 2007.
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zrozumienie tego zagadnienia umożliwia analiza motywów nieświadomych wypły-
wających	z	niezaspokojonych potrzeb danej jednostki. Zdaniem Chwaszcz osoby ko-
rzystające	z	pornografii najczęściej mają niezaspokojoną potrzebę miłości, przynależ-
ności oraz potrzebę bezpieczeństwa. Brakuje im również kontaktu	z	bliską osobą10.	

Zaburzone relacje partnerskie i z rodzicami

Pytania, które zostały zaklasyfikowane do tej kategorii poruszały tematy 
związane	z	nawiązywaniem relacji	z	płcią przeciwną, kłopotami	w	budowaniu	
związku partnerskiego,	a	także trudnościami	w	kontaktach	z	rodzicami. 

W	odniesieniu	do	relacji	partnerskich	uczestnicy	warsztatów	skoncentrowali	
się głównie na niezrozumieniu zachowań płci przeciwnej, stąd pytania: Dlacze-
go chłopak podrywa dziewczynę, a potem ją olewa? Dlaczego faceci popisują 
się przed dziewczynami? Czy warto powiedzieć, że się go kocha? Poza tym po-
jawiły się również pytania	o	naturę uczuć: Co zrobić, jeśli miłość przeradza się 
tylko w przyzwyczajenie w tak młodym wieku? Dlaczego tak jest, że druga osoba 
rani drugą osobę? Czy można się po krótkim czasie zakochać tak mocno, tak 
jakby się znali z 5,10 lat?

Oddzielnie należy potraktować pytania, które dotyczyły różnego rodzaju 
form dominacji	i	przymusu	w	związku. Niektóre	z	nich miały charakter ogólny, 
dlatego trudno stwierdzić, co autor miał na myśli, na przykład: Co zrobić, gdy 
czuję, że chłopak chce przejąć nad moją osobą władzę? Co zrobić, kiedy wiemy, 
że chłopak/dziewczyna okłamuje nas? Inne natomiast odnosiły się do konkret-
nych zagadnień typu: Jak onieśmielić chłopaka? Jak można postąpić (raczej jak 
trzeba), gdy chłopak na nas naciska, jeśli chodzi o seks? Jak odbudować zaufa-
nie mojego chłopaka? (mocno go nadużyłam); Czy jak dziewczyny ubierają się 
w krótkie spódniczki i duże dekolty, to znaczy, że chcą seksu?

Cytowane pytania wskazują, iż uczestnicy warsztatów są na etapie przeży-
wania pierwszych doświadczeń miłosnych. W	związku	z	 tym mają problemy	
z	nawiązywaniem relacji partnerskich, co powoduje rozterki emocjonalne. Py-
tania, które dotyczyły władzy	i	dominacji niekoniecznie świadczą	o	sytuacjach	
patologicznych. Mogą na przykład wynikać	z	poszukiwania własnej tożsamości. 
Warto podkreślić, że pojawiający się problem nacisku na rozpoczęcie współży-
cia seksualnego często współgrał	 z	 pytaniami	 o	 związki, gdzie występowała 
znaczna różnica wieku. Autorki pytały	o	„prawa”	i	„obowiązki”, jakie posiada 
młoda kobieta wobec dużo starszego partnera (np. 10 lat). 

W	kontekście normy obyczajowej pojawiły się też inne pytania: Dlaczego 
25-latek, który prześpi się z 16-latką postrzegany jest za pedofila, chociaż ona 
sama zaczęła, a on nie chciał jej tknąć, ale nie wyrobił i zaczęło się dziać...; 
Czemu kobiety, gdy prześpią się z 2 lub 3 mężczyznami są postrzegane jako kur-
wy a mężczyźni mogą nawet z 7 w ciągu tygodnia i NIKT się nie czepia?	
10  J. Chwaszcz, Uwarunkowania odbioru pornografii, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego, 
2003, nr 40-41, s. 119.



200 aleKsander saMeK, adrIanna surMIaK - Pytania nurtujące nasoletnią młodzież...

Tego typu pytania młodzieży wyrażają bunt wobec zasad społecznych, któ-
rym nie chce ona podlegać lub których nie rozumie. Jej sprzeciw wywołuje 
zwłaszcza akceptowana społecznie nierówność odnośnie praw mężczyzn	i	ko-
biet	w	sferze seksualności11.	

W	analizowanej kategorii pytań znalazły się również takie, których treść do-
tyczyła relacji młodzieży	 z	 rodzicami. Podobnie, jak	 w	 przypadku	 kontaktów	
partnerskich, uczestników warsztatów interesowały głównie zaburzenia	 w	 ko-
munikacji. Typowe pytania ilustrują następujące przykłady: Odpowiadam za to, 
co robię, więc dlaczego rodzice ingerują w moje życie? Czuję, że próbują mnie 
kontrolować, np. poprzez czytanie i sprawdzanie moich prywatnych rzeczy. Czy to 
znak, że mi nie ufają? Dlaczego rodzice (niektórzy) nie chcą rozmawiać ze swoimi 
dziećmi o seksie? Do kogo można się zgłosić, by porozmawiać o sprawach dla nas 
trudnych (jeśli nie możemy na te tematy porozmawiać z rodzicami)? 

Z	powyższych pytań wynika, iż istnieje komunikacyjna bariera pomiędzy 
adolescentami	a	ich rodzicami. Na udowodnioną już dawno	w	psychologii	i	pe-
dagogice niezgodność pokoleniową na określonym etapie rozwoju nakładają 
się zgoła odmienne problemy. Nowoczesność mocno wiąże się	 z	 polifonicz-
nością, płynnością, nowością,	a	także wspomnianym już konsumpcjonizmem12.	
Rodzic, najczęściej zaplątany	w	całą sieć wymienionych powyżej znaczeń staje 
się nieobecny	w	sensie psychologicznym. Brak kontaktu,	a	przede wszystkim 
czasu dla dziecka próbuje zrekompensować zgodnie	z	ideą konsumpcjonizmu, 
podarunkami. To zewnętrzne budowanie więzi jest kruche	 i	pozorne, dlatego 
młody człowiek czuje się osamotniony. Brak intymności	 i	 zaufania	w	 relacji	
rodzic-dziecko powoduje, że żadna ze stron nie potrafi rozmawiać na tematy 
trudne, takie jak życie seksualne	i	związane	z	tym problemy. 

W	 kontekście powyższych rozważań należy rozpatrywać kolejne pytania 
młodzieży typu: Czym różni się seks dwóch osób od seksu grupowego? Powyż-
sza wątpliwość wskazuje, iż doznania wynikające	z	aktu seksualnego stały się 
kategorią przyjemności, która może być odbierana	w	grupie koleżeńskiej. Poj-
mowaną	w	ten sposób seksualność można porównać do wspólnego spożywania 
alkoholu, czy zażywania narkotyków. 

Ostatnia wyróżniona grupa pytań może zostać potraktowana jako źródło 
wszystkich innych problemów,	 z	 którymi boryka się współczesna młodzież, 
gdyż dotyczy dysfunkcjonalności rodziny. Trudno się nie zgodzić	z	socjologiem 
rodziny T. Sakowiczem, który podaje za R. Mertonem, że: „rodzina jest <naj-
ważniejszym pasem transmisyjnym>, służącym do przekazywania wzorców 

11  K. Imieliński uważa, że norma seksualna jest wypadkową wielu czynników (np. normy praw-
nej, medycznej, itp.), ale w	ostatecznej instancji najbardziej zależy od opinii społecznej. Pisze on: 
„Społecznie akceptowane normy zachowania seksualnego rozstrzygają o	tym, które zachowania 
seksualne uważa się za normalne, a	które	za odchylenia (dewiacje).” Por. K. Imieliński, Kulturo-
wo – medyczne aspekty seksuologii, [w]: K. Imieliński (red), Seksuologia społeczna. Zagadnienia 
psychospołeczne, Warszawa 1977, s. 29.
12  Z. Bauman, Ponowczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
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kulturowych następnemu pokoleniu”13. Pytania dotyczące dysfunkcji rodziny 
potwierdziły, iż to właśnie	w	tym środowisku,	w	procesie socjalizacji, tworzą 
się zręby osobowości młodego człowieka. W	związku	z	tym rodzina jest szcze-
gólnie odpowiedzialna za nieprawidłowości	w	funkcjonowaniu młodzieży. 

Zadane pytania, jak	i	rozmowy prowadzone	w	trakcie warsztatów, świadczą	
o	posiadaniu przez młodzież umiejętności rozpoznawania zachowań zaburza-
jących prawidłowe działanie rodziny. Młodzi ludzie nie potrafią jednak zna-
leźć przyczyn takich zachowań,	a	także sposobów zapobiegania im lub radze-
nia	sobie	z	konkretnymi problemami. Egzemplifikacją powyższych stwierdzeń 
może być pytanie: Czy partner wraca do swoich <<złych>> nawyków, mimo, 
iż <<zerwał>> z nimi dla tej drugiej połówki i mówił, że do tego już nie wróci?, 
lub: Co to jest za miłość, jeśli mężczyzna parę dni (miesięcy) po ślubie bije żonę 
w twarz, albo zrzuca ze schodów?

Nastoletnia młodzież	 w	 obliczu rozbieżnych przekazów dotyczących właś-
ciwych	relacji	w	rodzinie gubi się pomiędzy tym, co może,	a	czego	nie	powinna	
wymagać od partnera, jak wygląda zdrowa relacja, czym jest miłość, co to znaczy 
kochać. Świadczą	o	tym następujące pytania: Czy można niszczyć kogoś, kogo się 
kocha?, lub: Jeśli już jesteśmy z kimś, znamy tego kogoś, a nie akceptujemy, że po-
pełnia błędy, jak możemy to zmienić, tym bardziej, że kochamy tego kogoś, nie mo-
żemy żyć bez niego, a on twierdzi, że muszę go zaakceptować takim, jaki jest?

Problem patologicznego funkcjonowania rodziny jest kwestią wielowątkową, na 
którą składają się czynniki zarówno natury wewnętrznej, jak	i	zewnętrznej. Wspo-
mniany już Sakowicz twierdzi, iż są dwa zasadnicze źródła przyczyn dysfunkcjo-
nalności rodziny: (…) jedno to sama rodzina i jej wewnętrzne problemy przerasta-
jące możliwości ich samodzielnego rozwiązania. Drugie to rzeczywistość zewnętrz-
na, która w sposób czasem bezwzględny paraliżuje naturalny rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie tej podstawowej grupy społecznej14. Przyczyn dysfunkcjonalności 
polskiej rodziny doszukiwał się również socjolog rodziny Z. Tyszka. Wyróżnił on 
szereg czynników determinujących zmiany zachodzące we współczesnej polskiej 
rodzinie,	 a	 w	 szczególności postępujący proces dezintegracji wewnątrzrodzinnej 
socjalizacji, który spowodowany jest różnicami pozarodzinnych doświadczeń po-
szczególnych jej członków. Istotne jest również osłabienie więzi wspólnotowych	
w	rodzinie wynikające	ze	zwiększonego dystansu pomiędzy rodzicami	a	dziećmi. 
Tyszka zauważa ponadto, że wpływ na nieprawidłowości	w	rodzinie ma również 
zmniejszenie autorytetu rodziców, brak przygotowania rodziców do radzenia sobie	
z	problemami wychowawczymi oraz konflikty małżeńskie	i	rozwody15. Wymienio-
ne czynniki utrudniają rodzicom wypełnianie funkcji wychowawczej	i	kontrolnej.	

13  R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, [w:] T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność 
rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006, s. 36.
14  Ibidem, s. 37.
15  Por. Z. Tyszka, Istota zmiany socjalizacji rodzinnej, [w:] T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność 
rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006, s. 28 - 29.
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W	efekcie wzrasta liczba rodzin problemowych	i	patologicznych,	a	także ilość dzie-
ci „wykolejonych”	i	wchodzących	w	konflikty	z	prawem16.

Podsumowując powyższy wątek można stwierdzić, że: Dysfunkcjonalność 
współczesnej rodziny przybiera rozmaite formy: od skrajnej patologii – w którą 
winno ingerować państwo poprzez cały arsenał działań prawnych i pomoco-
wych, po tzw. nadopiekuńczość wychowawczą, pozbawiającą młodą jednostkę 
szansy życiowego usamodzielnienia się i podejmowania odpowiedzialnych za-
dań bez ingerencji otoczenia […]17.

Prostytucja 

W	literaturze naukowej przyjmuje się, że termin „prostytucja” wywodzi się od 
łacińskiego słowa prostitutio oznaczającego nierząd uprawiany	w	celu osiągnięcia 
zysku, lub od prostare, definiowanego jako stać przed czymś, wystawać, ofiaro-
wać na sprzedaż18. Łacińska etymologia pojęcia wskazuje, że jest to zjawisko, któ-
re	istnieje	w	życiu społecznym co najmniej od epoki średniowiecza19. Ze względu 
na jego złożoność,	a	także dynamikę związaną	z	wciąż dokonującymi się zmiana-
mi społeczno-kulturowymi, trudno je zdefiniować. Jak pisze M. Jędrzejko: Mimo 
pozornej świadomości tego, czym jest prostytucja, niezmiernie trudno i precyzyj-
nie ustalić, na czym polega to zjawisko i kogo można nazwać mianem prostytutki. 
Przyjęcie prostej zależności pieniądze – usługa seksualna zawęża istotę i przestrzeń 
problemu20. Próbę zdefiniowania osoby uprawiającej prostytucję podejmuje m.in. 
J. Auleytnerem, który pisze, że prostytutka (osoba prostytuująca się): to osoba, któ-
ra uprawia powtarzające się stosunki seksualne w dowolnej formie z większą, nie-
określoną liczbą partnerów, przy z góry przyjętym szerzej, lub wężej rozumianym 
brakiem wyboru partnera, pobierając przy tym opłatę pieniężną, podarunek, stano-
wiące jej główne lub uboczne źródło utrzymania21. Konkludując, zjawisko prosty-
tucji określają: sprzedajność własnego ciała, brak zaangażowania emocjonalnego, 
wielość partnerów22, świadomość uprawianego procederu23.

16  Por. T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006, s. 28 - 29.
17  Ibidem, s. 38.
18 M. Kowalczyk – Jamnicka, Charakterystyka współczesnej prostytucji, [w:] B. Urban (red), 
Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998, s. 177.
19 A. Podgórecki twierdzi, że w	 czasach starożytnych prostytucja także istniała, tylko była 
w	inny sposób określana. Kobiety uprawiające nierząd nazywano wtedy przyjaciółkami, hierodu-
lami, heterami, kurtyzanami. por. A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 
200. Kwestią nadal sporną pozostaje jednak sprawa początków istnienia zjawiska prostytucji.
20 M. Jędrzejko, Między seksualnością a prostytucją, [w:] M. Jędrzejko (red), Prostytucja jako 
problem społeczny, moralny i zdrowotny, Pułtusk – Warszawa 2006, s. 11. 
21 J. Auleytner, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001, s. 169.
22 K. Imieliński uważa, że: „Prostytucja ma jednak miejsce również wtedy, gdy kobieta oddaje 
się w	zamian za korzyści materialnej bez wyboru niewielu mężczyznom, a	w	skrajnym przypadku 
tylko jednemu”, Por. K. Imieliński, Manowce seksu. Prostytucja, Łódź 1990, s.15.
23 Por. J. Kurzępa, Falochron, Wrocław 2006, s. 59 - 60.	
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Analizując pytania dotyczące procederu prostytucji można zauważyć, że mło-
dzież interesują trzy obszary tematyczne: przyczyny wejścia	w	proceder	prostytu-
cji; problemy moralne osób prostytuujących się; pomoc	w	wyjściu	z	prostytucji.	

W	odniesieniu do pytań	o	powody uprawiania prostytucji, uczestnicy warszta-
tów pytali: Co kieruje dziewczynami, które zostają prostytutkami? Jak ktoś zostaje 
przymuszony do seksu, to, co ma wtedy zrobić, czy ta osoba zostaje prostytutką?	
Z	analizy pytań	i	rozmów prowadzonych podczas warsztatów wynika, że młodzież 
zauważa dwa rodzaje przyczyn wchodzenia	 w	 proceder prostytucji: prostytucja 
związana jest	z	chęcią zarobienia pieniędzy (postrzegana jest jako dodatkowe lub 
główne źródło dochodu) oraz wejście	 w	 proceder jest związane	 z	 działalnością 
przestępczą (przyczyny prostytucji upatrywane są	w	handlu „żywym towarem” lub	
w	przemocy seksualnej). Młodzież nie zauważa natomiast związku pomiędzy oma-
wianym procederem	a	konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami emocjonalnymi, oraz 
sprzężenia tego procederu	z	innymi patologiami, jak narkomania, czy alkoholizm. 

Inne, poruszone przez uczestników warsztatów zagadnienie, odnosi się do pro-
stytucji	w	aspekcie aksjonormatywnym. Przykładem jest pytanie: Czy być dziwką 
i zarabiać tym na życie to wstyd? Tego typu pytania sugerują, że młodzież gubi się	
w	określaniu co jest normą,	a	co poza nią wykracza. Tym samym posiada ona trud-
ności	z	ustaleniem zachowań, które warto naśladować	i	popierać,	a	jakie winne być 
piętnowane.	Z	badań Kurzępy wynika, że wśród młodzieży nie tylko nie reaguje się 
na akty sprzedaży ciała przez rówieśników, ale wręcz zachęca do tego typu zacho-
wań (17% dziewcząt zostało namówionych do uprawiania nierządu przez koleżanki). 
Zdaniem badacza, stanowi to efekt oddziaływania zjawiska dehumanizacji seksu24.	

Młodzież poszukuje również odpowiedzi na pytania: Czy prostytucja jest prze-
stępstwem? Dlaczego w Polsce prostytucja nie jest legalna?	Regulacje	prawne	
wskazują na kierunek,	 w	 którym zmierza społeczne postrzeganie problemu25.	
W	Polsce, podobnie jak na Słowacji czy na Litwie funkcjonuje tzw. abolicyjne 
podejście do kwestii prostytucji. Oznacza ono, iż zostają zniesione wszelkie for-
my rejestracji osób prostytuujących się, istnieje zakaz prowadzenia domów pub-
licznych, natomiast duży nacisk kładzie się na profilaktykę	i	edukację społeczeń-
stwa26. Innymi słowy,	uprawianie	prostytucji	nie	jest	w	Polsce karane,	w	przeci-
24 J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – świnki, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001, s. 153 
- 198.
25 Innym wskaźnikiem postawy obywateli są wyniki badań opinii publicznej. W	 1994 roku 
OBOP zrealizował sondaż opinii publicznej odnośnie stosunku do prostytucji i	legalizacji domów 
publicznych	w	Polsce.	Zgodnie	z	jego wynikami 72% ankietowanych „potępia” zjawisko prosty-
tucji, 23% nie potępia go, a	5% respondentów nie ma na ten  temat zdania. Por. Raport OBOP-u 
z	grudnia 1994 roku, pt. „Opinie o	 prostytucji	 i	zalegalizowaniu działalności domów publicz-
nych” (1994-11-21, K.092/94) na: www.tns-global.pl/archive/year/1994 z dnia 12.05.2008r.
26  Pozostałe, funkcjonujące modele traktowania prostytucji to: Prohibicjonizm – całkowity zakaz 
uprawiania prostytucji, która jest traktowana jak przestępstwo (np. kraje islamskie);Reglamentaryzm	
– sankcjonowanie prostytucji i	poddanie jej kontroli policji (np. Znaczna część krajów Unii Europej-
skiej); Noreglamentaryzm – modyfikacja reglamentaryzmu, zastępuje się nadzór policji nadzorem 
sanitarno-lekarskim (np. Holandia, Niemcy) Por. J. Kurzępa, Falochron, Wrocław 2006, s. 68.
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wieństwie do czerpania korzyści	z	nierządu przez osoby trzecie (tj. kuplerstwo	
i	stręczycielstwo)27.

W	trakcie warsztatów zadano również pytania dotyczące możliwości pomocy 
osobom prostytuującym się, na przykład: Jak pomóc osobie, która jest prostytutką? 
Gdzie prostytutka powinna iść, jak chce pomocy? Co zrobić, gdy prostytutką jest 
znajoma? Obecność tego typu pytań wskazuje, że młodzi ludzie nie wiedzą, jakie 
formy pomocy stosuje się wobec osób prostytuujących się	i	co mogą	w	tej	sprawie	
zrobić. Należy podkreślić, że wśród uczestników warsztatów byli uczniowie, którzy 
znali osoby prostytuujące się bądź sami „wystawiali się na sprzedaż”. 

Zakończenie 
Z	przeprowadzonej analizy pytań uczestników warsztatów wynika, iż ich sto-

sunek do seksu jest konsumpcyjny	 i	hedonistyczny. Czerpiąc wiedzę na temat 
sfery	seksualnej	z	mediów, jednocześnie przyswajają utowarowioną	i	zdehuma-
nizowaną wizję zmysłowości	i	zachowań intymnych. Dodatkowo wzmacnia ten 
efekt	korzystanie	z	treści pornograficznych. W	konsekwencji wśród uczestników 
warsztatów dominuje nastawienie na szybką, skuteczną (bez niepożądanych skut-
ków) edukację technik seksualnych kosztem poruszania wątków aksjologicznych. 
Należy przy tym zaznaczyć, że to właśnie sfera wartości wielu podejmowanych 
przez młodzież zachowań (nie tylko seksualnych) stanowi źródło problemów	
i	 trudnych, wymagających pomocy dorosłego, sytuacji. Powyższe stwierdzenie 
dotyczy również doświadczeń emocjonalnych, związanych	 z	 nawiązywaniem	
i	budowaniem relacji partnerskich. Młodzież deklaruje	w	tych	kwestiach	otwarcie	
na dialog, zwłaszcza zaś na dialog	z	rodzicami.

Rodzina powinna stanowić miejsce,	w	którym młody człowiek czuje się naj-
bardziej bezpieczny, do którego odnosi się	z	zaufaniem	i	miłością. W	związku	
z	tym, rodzice winni stać się pierwszymi nauczycielami „przygotowania do ży-
cia	w	 rodzinie”. Doświadczenie wynikające	 z	przeprowadzonych	warsztatów	
skłania do konstatacji, że	w	większości rodzin nie są prowadzone są rozmowy	
o	wchodzeniu	w	okres	dorastania	i	seksualności młodego człowieka. 

Po pierwsze, należy wysunąć postulat, aby szkoły prowadziły kursy, dzię-
ki którym rodzice zdobyliby wiedzę	i	umiejętności	w	prowadzeniu ”trudnych” 
rozmów	z	dorastającymi dziećmi. Po drugie, szkoła powinna wspierać	i	towa-
rzyszyć rodzicom we wprowadzaniu młodzieży	w	okres dorosłości poprzez re-
alizowanie odpowiednich programów dydaktycznych	 z	 tej tematyki. Ponadto 
przed kadrą pedagogiczną stoi ważne zadanie wykroczenia poza rolę pedagoga	
i	przyjęcie roli przewodnika młodzieży.

Należy zaznaczyć, że celem powyższych uwag nie jest zaognienie sporu	
o	to, kto jest bardziej odpowiedzialny za wychowanie nastolatków: rodzina czy 
szkoła. Kwestię nadrzędną stanowi bowiem przygotowanie młodego pokolenia 

27  zob. art. 203 i	204 [w:] Kodeks karny z	dn. 06 czerwca 1997r., Wydanie 5, Warszawa 2006 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553).
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do świadomego wkraczania	 w	 dorosłość, które wymaga współpracy obydwu 
środowisk – rodzinnego	i	szkolnego.	

QuESTIonS boThERIng ThE youTh ExEMPlIfIEd by PREvEnTIvE WoRkShoP 
“lovE, SEx, PoRnogRaPhy – ToPICS IMPoRTanT foR ThE youTh”  

– SuMMaRy 

Preventive workshop “Love, sex, pornography – topics important for the youth” was executed 
from March 2006 to December 2007 in Lower Silesia Region. It was	a	part	of	the	project	called	
„Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich”, organized by Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej in Wrocław.

The workshop was divided into three parts, where the first one was dedicated to love and 
building firm relationship between woman and man. The second one was related to the problem 
of prostitution, pornography and sexual activity of teenagers. Finally the lecturers answered all 
participants’ questions.

On the basis of young people questions the authors of the article consider the attitude of young 
people towards workshop’s subjects as well as associated problems and doubts. The authors try 
to	define	the	further	directions	of	their	work	with	youth	based	on	discussed	subjects	during	the	
workshop.
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MłodzIEż dolnEgo ŚląSka WobEC zjaWISka 
PRoSTyTuCjI RóWIEŚnICzEj

Prostytucja nieletnich jest zjawiskiem, które zarówno	w	Polsce, jak	 i	 na	 tere-
nie Dolnego Śląska, nie stało się przedmiotem kompleksowych badań. Jakkolwiek 
można zarówno	w	badaniach medycznych	i	przy okazji rozważań nad innymi pato-
logiami systemu społecznego odnaleźć próby opisu tego zagadnienia, to wciąż są to 
wstępne diagnozy, mające charakter nader powierzchowny. 

Punktem wyjścia prowadzonych	 w	 roku 2006 na Dolnym Śląsku  badań jest 
uznanie prostytucji nieletnich na terenie Dolnego Śląska jako zjawiska społecznie 
relewantnego oraz wskazanie na zagadnienie doświadczania własnej seksualności 
przez nastolatków. Sama prostytucja nieletnich rozumiana jest zgodnie	z	204 arty-
kułem kodeksu karnego, który mówi, iż jest to doprowadzenie małoletniego, czyli 
osoby poniżej 15. roku życia, do obcowania płciowego lub do poddania się innej 
czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.

W	badaniach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych	w	wieku od 15 do 21 lat. Liczebność poszczególnych badanych kategorii oscy-
lowała między 60	a	150 respondentów, najliczniej zaś reprezentowana była młodzież 
pochodząca	z	powiatów: jeleniogórskiego, wołowskiego, milickiego	i	trzebnickiego	
(odpowiednio: 150, 148, 139, 127 osób). Łącznie	z	 terenu pogranicza,	w	 ramach 
badań interregowskich, uzyskano 27% reprezentację badawczą młodzieży. 

Badaną populację	w	45% stanowili mężczyźni,	w	54% kobiety, opierając się na-
tomiast na zmiennej wiek młodzież	w	wieku 15-16 lat była reprezentowana	w	53%,	
w	wieku 17-18 lat	w	39%. Najmniej liczną kategorię stanowiła młodzież	w	wieku	
19-21 lat, osiągając 6% reprezentację	w	badaniach. Tym samym młodzież gimna-
zjalna stanowiła 55% spośród ogółu młodych respondentów, pozostała młodzież to 
uczniowie różnych szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentacja młodzieży	z	 liceów	
ogólnokształcących osiągnęła wielkość 28,8%,	a	z	techników 32,9%. Uczniowie li-
ceów profilowanych stanowili 12% badanej populacji. 

Młodzież	w	większości wywodziła się	z	obszarów miejskich (57%) oraz	z	ro-
dzin,	w	których była jednym	z	dwojga rodzeństwa – 68% (15%	–	 jedno	z	trojga	
i	więcej dzieci	w	domu, bądź wychowywali się jako jedynacy – 10%). W	badaniu	
zarejestrowano także 5% udział respondentów wywodzących się	z	rodzin,	w	których	
wychowywali się wśród pięciorga lub więcej rodzeństwa. 

209Część IV - MłodzIeż dolneGo śląsKa wobeC zJawIsKa prostytuCJI rówIeśnICzeJ



210 JaCeK Kurzępa, alICJa lIsowsKa, aGnIeszKa pIerzCHalsKa - Młodzież Dolnego Śląska...

Narzędziem badawczym wykorzystanym na potrzeby tej populacji był kwestio-
nariusz ankiety. Oczywiście przed przystąpieniem do badań przygotowano także 
karty	respondenta	i	instrukcje dla ankieterów. Ponieważ	w	badaniach uczestniczyły 
osoby niepełnoletnie przygotowane zostały listy do opiekunów prawnych,	w	których	
przedstawiony był cel badań. Dzieci, którym wyrażono zgodę na partycypowanie	
w	badaniach zostały także zobligowane do dostarczenia ankieterom pisemnych zgód 
swoich opiekunów. Informacje	o	badaniach zostały przekazane rodzicom przez wy-
chowawców klas, pedagogów lub dyrektorów szkół. 

Młodzi Dolnoślązacy są przekonani	 o	 posiadaniu stosownej wiedzy na temat 
seksualności człowieka.	Jednocześnie 40%	z	nich deklaruje rozpoczęcie współży-
cia	seksualnego. W	tym kontekście zasadnym wydaje się pytanie	o	miejsca inicjacji 
seksualnej.	

Zdecydowana większość respondentów, bez względu na wiek, płeć, typ szkoły, 
powiat, miejsce zamieszkania,	z	uwzględnieniem powiatów przygranicznych, była 
zdania, że ich rówieśnicy inicjują seksualnie przede wszystkim	w	domu rodziców 
(około 34%)	i	na dyskotekach (około 25%). Takie przeświadczenie było szczególnie 
widoczne wśród osób pomiędzy 15.	a	16. rokiem życia oraz pomiędzy 17.	a	18. Co 
więcej, okazało się, iż	z	mieszkań rodziców zdecydowanie częściej korzysta mło-
dzież	z	miast (64,27%), co szczególnie było widoczne	w	przypadku	badanych	za-
mieszkujących Wrocław – co drugi Wrocławianin wskazywał na dom rodziców. 
Fakt, iż lokale mieszkalne sprzyjają inicjacji seksualnej, zwłaszcza	w	opinii mło-
dzieży zamieszkującej obszary miejskie, jest projekcją nieco innego ich wykorzy-
stywania. Ponieważ mieszkanie na wsi jest często miejscem pracy rodziców, spot-
kań rodzinnych / towarzyskich, okoliczności sprzyjające inicjacji seksualnej ulegają 
ograniczeniu. Większe „możliwości” ma młodzież pochodząca	z	miast, gdzie dom 
rodziców jest jednym	z	wielu miejsc aktywizacji rodziny. 

¼ młodzieży inicjuje na dyskotekach. Nie należy jednak zapominać, iż osoby 
wykazujące aktywność	w	klimatach dyskotekowych najczęściej są pod wpływem 
trojakiego typu wzmocnień: alkoholu, nierzadko narkotyków, wibrującej, podnieca-
jącej muzyki oraz swobody zachowań	i	oscylowania między rozsądkiem	a	pokusą. 

Również płeć nie była tą zmienną, która wyraźnie dywersyfikowała miejsce roz-
poczęcia życia płciowego. Jednakże podejmowanie aktywności seksualnej	w	domu 
było częściej wskazywane przez dziewczęta (60,77%). 

Osoby pomiędzy 19.	a	20. rokiem życia zasygnalizowały, iż obok dyskotek tym 
miejscem jest również samochód oraz park / las (około 10%). Prawie taka sama licz-
ba młodzieży inicjuje na imprezach	i	prywatkach. Tak uważały przede wszystkim 
dziewczęta. 

Także	w	oparciu	o	zmienne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, powiat, typ szkoły 
znaczna liczba respondentów (około 21%) deklarowała, iż	w	ogóle	nie	jest	w	stanie	
wymienić miejsc inicjacji seksualnej swoich kolegów. Determinowane jest to przede 
wszystkim brakiem wiedzy na ten temat lub też niewykazywaniem zainteresowania 
tym, gdzie to robią rówieśnicy. Ponadto, zdaniem respondentów, szkoła (wskazań 
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3,9%), hotel (wskazań 1%), miejsce zabaw, czyli podwórko (prawie 1,07%) oraz 
wakacyjne wyjazdy czy też wycieczki (5%) nie sprzyjają rozpoczynaniu współ-
życia seksualnego. W	przypadku tej ostatniej kategorii jest to dość ciekawe, tym 
bardziej, iż odbiega mocno od panujących stereotypów	w	społeczeństwie polskim. 
To przecież pobyty wakacyjne są postrzegane przez opiekunów ludzi młodych oraz 
przez osoby pracujące	z	młodzieżą jako okres, który szczególnie sprzyja rozpoczęciu 
współżycia seksualnego. 

Jednocześnie niecały 1% respondentów był przeświadczony, że ich rówieśnicy 
zachowują wstrzemięźliwość seksualną. Oznacza to, iż 99% nie miało wątpliwości, 
iż koleżanki	i	koledzy podejmują aktywność seksualną. 

Deklarowana dojrzałość seksualna młodych Dolnoślązaków może skłaniać do 
podejmowania zachowań ryzykownych,	w	tym także do prostytuowania się. Ponie-
waż coraz częściej można odnaleźć próby relatywizowania zjawisk uznawanych 
uprzednio jako naganne / niemoralne, także młodzieży zadano pytanie, co współ-
cześnie oznacza pojęcie prostytucja.

Większość respondentów nie miała problemów ze zdefiniowaniem tego, czym 
jest	 prostytucja. W	 zdecydowanej większości zjawisko to prawidłowo kojarzono	
z	poddawaniem się czynnościom seksualnym	w	celu osiągania korzyści majątko-
wych. Respondenci najczęściej opisywali to jako sprzedawanie własnego ciała dla 
zysku, dla pieniędzy, czy po prostu jako sprzedawanie się. Prowadzi to do wniosku, 
iż bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, powiat, łącznie	z	powiatami 
przygranicznymi oraz typ szkoły, do której uczęszczała badana młodzież, prosty-
tucja jest identyfikowana na podstawie tych samych przesłanek oraz koresponduje	
z	właściwym, określonym na drodze normatywnej, ale	i	moralnej, rozumieniem tego 
zjawiska społecznego.

Niemniej jednak około 4% respondentów, uwzględniając wszystkie zmienne, 
wskazała na zupełnie odmienne rozumienie tego zjawiska. Prostytucja nie kojarzyła 
się im	z	cielesnością, ale ze sferą duchową. 

W	 ich opinii to brak szacunku wobec siebie, to profanacja nie tylko ciała, ale	
i	swego wnętrza. Aczkolwiek jednostki te stanowiły mniejszość, to zaprezentowane 
przez nie stanowisko zdecydowanie odbiegało od powszechnego ujęcia prostytucji. 
Jest to wyraźne wskazanie na dualistyczną naturę człowieka, gdzie pewne zjawiska,	
w	tym prostytucja, mogą być analizowane zarówno przez pryzmat ludzkiej fizyczno-
ści, jak również odnosić się do świata duchowego. Niewielki odsetek respondentów 
kojarzył prostytucję ze sprzedażą własnego ciała pod przymusem. Jest to kolejne 
potwierdzenie prawidłowego zdefiniowania zjawiska, które traktowane jest jako pa-
tologiczne.	

Zaprezentowany powyżej obraz młodzieży, która posiada wiedzę pozwalającą jej 
poprawnie rozumieć termin „prostytucja” nie	w	pełni odpowiadał wiadomościom na 
temat tego, czy utrzymywanie stosunków seksualnych	z	osobą nieletnią jest przestęp-
stwem.	I	choć większość osób wskazywało na kryminogenny charakter prostytucji	
z	osobami nieletnimi (58,78%), to jednocześnie były jednostki, które nie identyfiko-
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wały współżycia seksualnego osoby dorosłej	z	nieletnim jako czyn zabroniony pra-
wem (niezależnie od ich wieku), jak również takie, które nie traktowały tego aktu 
ex definitione jako przestępstwo - niecałe 9% badanych.	I	tak na przykład 11,67% 
badanej młodzieży	w	wieku od 15 do 18 lat stała na stanowisku, że utrzymywanie 
stosunków	seksualnych	z	osobą nieletnią za jej zgodą nie jest przestępstwem. Relacje, 
które mają charakter dobrowolny lub też są wynikiem uczucia (przede wszystkim mi-
łości) także nie powinny, zdaniem respondentów	w	tej kategorii wiekowej, być trakto-
wane jako zabronione (12,98%).	Z	wypowiedzi badanych osób,	w	większości kobiet, 
zamieszkujących miasto	i	pochodzących	z	powiatu	jeleniogórskiego	i	trzebnickiego, 
wyłania się jeszcze jeden argument wyrażający społeczną aprobatę dla utrzymywania 
stosunków	seksualnych	z	osobami nieletnimi.	I	choć odsetek tych osób nie jest duży,	
w	granicach 10%, to wskazują one, iż różnica wieku pomiędzy osobami może zabra-
niać, ale	i	zezwalać na utrzymywanie kontaktów	o	charakterze seksualnym. Bardzo 
mało było młodzieży, która nie zajęła stanowiska	w	tej kwestii. Odsetek osób, które 
nie wiedziały, czy to jest przestępstwem oscylował wokół 1,20%. 

Respondenci wiedzą czym jest prostytucja, większość	z	nich ma również świado-
mość, iż jest to przestępstwo. Młodzież potwierdziła także, iż współcześnie proceder 
ten uprawiają tak chłopcy, jak	i	dziewczęta (77%). Takie stanowisko dominowało 
zarówno wśród młodzieży mieszkającej na wsi	i	w	miastach, niezależnie od wieku, 
typu szkoły, powiatu	i	płci. Tylko	w	przypadku tej ostatniej zmiennej widoczne były 
dysproporcje. 1/3 więcej dziewcząt / kobiet uważała, iż zarówno dziewczęta	i	chłop-
cy uprawiają prostytucję. Prawie nikt	z	respondentów (0,08%) nie wiązał uprawiania 
prostytucji	tylko	i	wyłącznie	z	płcią męską.

Tym samym społeczna percepcja zjawiska prostytucji dowodzi, że młodzież jest 
niewątpliwie tym pokoleniem, które bacznie obserwuje otaczającą, podlegającą dyna-
micznym przemianom, rzeczywistość. Ponieważ coraz częściej zjawiska patogenne 
przestają charakteryzować poszczególne płci, tendencja ta jest również zauważalna	
w	przypadku prostytucji,	w	tym prostytucji nieletnich. Dodatkowo upowszechnienie 
środków masowego przekazu oraz ich ogromna różnorodność pozwala młodzieży 
posiąść wiedzę nie tylko	o	występujących	w	przestrzeni społecznej problemach, ale 
także	o	ich swoistości. 

W	polskim kodeksie karnym za przestępstwo expressis verbis uznano	doprowa-
dzenie małoletniego, czyli osoby poniżej 15. roku życia, do obcowania płciowego 
lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności. 
Ponieważ regulacja ta funkcjonuje	w	polskim systemie już dość długo zatem natu-
ralnym wydaje się, iż również młodzi ludzie winni być wyposażeni	w	informacje 
precyzujące granicę wieku, poniżej której utrzymywanie stosunków seksualnych	
z	osobami nieletnimi jest karalne. Stwierdzenie to tym bardziej wydaje się upraw-
nione, ponieważ ta sama młodzież posiadała prawidłowe informacje na temat tego, 
czym jest prostytucja. 

Zdecydowana większość młodzieży, bez względu na wszystkie zmienne charak-
teryzujące populację, błędnie wskazała wiek, poniżej którego nawiązanie stosunków 
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seksualnych oznaczało konflikt	z	prawem. Dla ponad 41% badanych to 16. rok ży-
cia był granicą ustanowioną przez prawo,	a	dla około 26% respondentów barierą 
zaporową okazał się wiek 18 lat. Wybór tej odpowiedzi był najprawdopodobniej 
efektem bezrefleksyjnej projekcji granicy uzyskania pełnoletności	w	sensie	politycz-
no – prawnym na płaszczyznę życia seksualnego / intymnego. Tylko niecałe 16% 
młodzieży wskazało odpowiedź prawidłową, czyli 15. rok życia. W	 tym miejscu 
oczywiście powstaje pytanie: czy respondenci posiadali faktyczną wiedzę na ten te-
mat, czy wybór tej opcji był przypadkowy? 

Ograniczona ilość odpowiedzi prawidłowych na to pytanie	i	jednocześnie wie-
lość odpowiedzi wskazująca na 16. rok życia wskazują, iż dla ludzi młodych wiek 
formalnie nadający prawo do uprawiania seksu	z	osobą pełnoletnią jest nieco wyższy 
aniżeli określa to kodeks karny. Odwołując się do granicy wieku, wskazanej przez 
większość respondentów, oznaczałoby to, iż młodzież musiałaby być	o	rok starsza, 
aniżeli obecnie, aby nie kwalifikować relacji seksualnych	w	kategoriach przestęp-
stwa. Oczywiście znów rodzi się pytanie, czy owa wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi	
o	granicę wieku, jest zabiegiem świadomym, wynikającym	z	dojrzałości młodych 
ludzi,	z	obserwacji samych siebie, czy też granicą wieku podaną bezrefleksyjnie?

Prawie 80% respondentów, uwzględniając zmienne wiek, miejsce zamieszkania, 
płeć, wiek, typ szkoły oraz powiat sygnalizowało, iż nie wie czy	w	ich otoczeniu są 
rówieśnicy prostytuujący się albo jednoznacznie twierdziła, że ich rówieśnicy nie 
prostytuują się. Takie przekonanie wyraziła przede wszystkim młodzież	w	wieku	
15 – 16 lat, pochodząca	z	miast, uczęszczająca do szkół gimnazjalnych. Ponadto 
zdecydowanie częściej dziewczęta / kobiety deklarowały, iż ich rówieśnicy nie mają	
z	tym nic wspólnego.

Nieco inne stanowisko zajęli już respondenci starsi, osoby pomiędzy 19.	a	20. 
rokiem życia. 27,27% badanej populacji przyznało, iż w	ich	otoczeniu	funkcjonują	
jednostki	prostytuujące	się. Występowanie	tego	zjawiska	częściej	było	zauważalne	
przez	chłopców / mężczyzn	oraz	przez	¼	respondentów	pochodzących	ze	wsi.	

We Wrocławiu aż 59,38% badanych stwierdziło, iż koleżanki	i	koledzy	nie	pro-
stytuują się. Jest to jedyny powiat,	w	którym tak duży odsetek respondentów nie 
miał żadnych wątpliwości. Pozostała część młodzieży zamieszkującej stolicę Dol-
nego Śląska stwierdziła, iż nie ma na ten temat wiedzy - 29,69%,	a	tylko 10,94 % 
wskazała na występowanie tego problemu społecznego. Choć	w	pozostałych powia-
tach dominowało przekonanie	o	niewystępowaniu tego procederu, to jednocześnie 
te dysproporcje nie były już tak wyraziste. Porównywalny był odsetek młodzieży, 
która albo potwierdzała, iż to zjawisko nie występuje albo nic	o	tym nie wiedziała. 
Tak na przykład,	w	powiecie polkowickim stanowili oni 26,09%,	w	powiecie oleśni-
ckim	i	świdnickim około 22%. 

Natomiast	w	przypadku regionów przygranicznych te różnice okazały się bar-
dziej przejrzyste. Przede wszystkim	w	powiecie jeleniogórskim 6% więcej badanych 
przyznało, iż	w	ich otoczeniu są dziewczęta / chłopcy, którzy się prostytuują, aniżeli	
w	powiecie kłodzkim. Jednocześnie także	w	powiecie jeleniogórskim było więcej 



214 JaCeK Kurzępa, alICJa lIsowsKa, aGnIeszKa pIerzCHalsKa - Młodzież Dolnego Śląska...

respondentów,	w	porównaniu	z	kłodzkim (38,51%; 28,57%), którzy stwierdzili, że 
ich	koledzy	i	koleżanki nie prostytuują się. 

1/5 respondentów przyznała, że	w	ich otoczeniu są osoby prostytuujące się. Co,	
w	związku	z	tym sprawia, iż osoby nieletnie decydują się na tego typu aktywność 
seksualną? Udzielone przez respondentów odpowiedzi, dotyczące powodów upra-
wiania prostytucji, pozwalają wyszczególnić trzy grupy przyczyn. Jedną	z	nich	jest	
szeroko rozumiana satysfakcja o charakterze emocjonalno-psychicznym, drugą sa-
tysfakcja osiągana na płaszczyźnie materialnej, trzecią natomiast stanowią bliżej 
nieokreślone przyczyny, mające charakter „sytuacyjno-substytucyjny”.	

Wykorzystywane	 w	 badaniach zmienne: wiek, miejsce zamieszkania, powiat 
oraz płeć potwierdziły, iż występuje powszechna zgodność co do powodów, dla któ-
rych młodzi ludzie uprawiają seks. Prawie 90% badanych	w	wieku od 15-16, 17-
18	i	19-20 lat wskazało, iż jedną	z	podstawowych pobudek są pieniądze,	a	połowa	
z	nich tłumaczyła to problemami	w	domu. Na tego typu przyczyny prostytuowania 
się częściej wskazywali respondenci pochodzący	z	miast (57,92%)	 i	płci żeńskiej 
(57,69%). Dla 96,88% mieszkańców Wrocławia to właśnie kryteria materialne oka-
zały się być najważniejsze. 

Respondenci za istotną przyczynę prostytucji uznali również przyjemność płyną-
cą	z	uprawiania seksu (średnio około 29%). Rozkoszowanie się seksem okazało się 
równie ważne dla 15-latków, jak	i	dla respondentów starszych: 19-20 lat. Niewielu	
z	nich chciałaby uprawiać prostytucję	z	powodu nudy (7,74%) lub po to, aby poczuć 
się osobą dorosłą (11,90%). Dla młodzieży pomiędzy 15.	a	16. rokiem życia pro-
stytucja traktowana była także jako jeden ze sposobów zwrócenia na siebie uwagi 
swoich rówieśników (17%). Tym samym prostytuowanie motywowane było zarów-
no pobudkami materialnymi, jak pieniądze, emocjonalno - psychicznymi, czyli czer-
paniem przyjemności	z	uprawiania seksu lub też możliwością osiągania satysfakcji 
psychicznej, jak imponowanie rówieśnikom. 

Chociaż oba rodzaje przyczyn były podnoszone przez znaczną część badanej 
populacji, to równocześnie wielu młodych ludzi wskazywało na okoliczności na-
tury „sytuacyjno-substytucyjnej”. Sygnalizowano, iż prostytuowanie się może być 
projekcją problemów	w	domu (co winno zostać odczytane jako bardzo niepokoją-
cy sygnał płynący od młodych ludzi). Na taki sposób rozwiązywania problemów 
wskazywali przede wszystkim 15	i	16-latkowie,	w	większości młodzież mieszkająca	
w	miastach, przy czym powiat,	z	którego pochodzili respondenci nie miał znacze-
nia.	

Okazuje się zatem, iż prostytuowanie się może być równocześnie traktowane 
jako możliwość łatwego zarobienia pieniędzy, ale	 i	odreagowania kłopotów ro-
dzinnych, tzw. „odskocznia”, płaszczyzna zastępcza, substytut właśnie. Niemniej 
zatrważający jest fakt, iż niemały odsetek badanych (około 20%) sygnalizował 
przyczyny, które są pozbawione jakiegokolwiek refleksyjnego podejścia do świata 
społecznego. Argument typu: „a dlaczego by nie” oraz „bo tak	w	wyszło” mogą 
wskazywać nie tylko na fakt, iż gros młodych ludzi wykazuje indolencję w	okre-
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ślaniu swoich potrzeb, ale również brak umiejętności	w	sprecyzowaniu własnych 
uczuć oraz potrzeb. 

Młodzież wskazywała, iż rówieśnicy inicjują seksualnie przede wszystkim	w	do-
mach rodziców	i	na	dyskotekach.	Z	badań wynika, iż dyskoteki są także popularnym 
miejscem prostytuowania się nieletnich. Takiego zdania było 73% respondentów,	
w	wieku od 15 do 18 lat, zamieszkujących powiat wrocławski, polkowicki, legnicki	
i	jeleniogórski oraz trzebnicki, oleśnicki	i	milicki. 

Zarysowany powyżej „trend” prostytuowania się na dyskotekach nie był już tak 
bardzo	widoczny	w	powiatach przygranicznych,	w	szczególności: jeleniogórskim, 
kłodzkim	 i	 zgorzeleckim. Gdy,	 w	 opinii badanych,	 w	 przypadku wymienionych 
wcześniej powiatów,	 w	 dyskotekach prostytuuje się średnio 75% młodzieży, to	
w	powiatach przygranicznych czyni to około 65% respondentów. Badania	w	regio-
nach przygranicznych niestety nie wykazały, na które	z	pozostałych miejsc prostytu-
owania się młodzież przeniosła swoje zainteresowanie. 

Jednocześnie mieszkania postrzegane jako dogodne lokum do rozpoczęcia 
współżycia seksualnego, nie cieszyły się „uznaniem” respondentów jako miejsce 
uprawiania prostytucji (około 15%). Ponieważ inicjacja seksualna kojarzy się jako 
akt jednorazowy to mieszkania rodziców jawią się jako najbardziej dogodne. W	sy-
tuacji jednak, kiedy to samo lokum miałoby służyć „wielokrotnemu wykorzystaniu” 
mogą pojawiać się już problemy różnej natury, jak choćby nawet infrastrukturalne. 

Miejscami, gdzie młodzież uprawia prostytucję są także agencje towarzyskie, 
które były wskazywane przede wszystkim przez respondentów	w	wieku 15-16 lat 
(48,33%)	i	17-18 lat (43,21%) bez względu na to, czy pochodzili	z	obszarów	wiej-
skich, czy też	z	miast. 

Wśród miejsc, które zostały wskazane przez respondentów,	 a	nie znalazły się	
w	kafeterii, wymieniono także przyrodę, dostarczającą ludziom młodym, ich zda-
niem, właściwych warunków oraz „klimatu” do uprawnia tego procederu. 

Uprawianie prostytucji na łonie natury było częstsze	w	opinii chłopców / męż-
czyzn	 i	 to pochodzących	 z	miast,	 a	nie ze wsi. Jest to tym bardziej zaskakujące, 
ponieważ wydaje się, iż to właśnie mieszkańcy okolic wiejskich, mają większe moż-
liwości korzystania	z	funkcji estetycznej przyrody,	a	nie osoby zamieszkujące aglo-
meracje miejskie.

Nie ulega wątpliwości, iż młodzież ma świadomość uprawiania przez swoich 
rówieśników prostytucji. Czy	w	związku	z	tym można mówić / wskazać na pewne 
swoiste cechy jednostek uprawiających ten proceder? Czy	w	oczach ludzi młodych 
osoby takie wyróżniają się, czy też	w	żaden sposób nie zwracają na siebie uwagi? 

Trudno	jest	w	sposób	klarowny	i	jednoznaczny określić profil osób prostytuują-
cych się. Respondenci zwracali uwagę na różne wskaźniki. Jednakże naszkicowany 
przez badaną młodzież obraz pozwala na wyróżnienie trzech sposobów opisu osoby 
prostytuującej się. Pierwszy	z	nich zwraca uwagę na aspekty związane	z	powierz-
chownością, prezentacją osoby	i	fasadowością czynników zewnętrznych. To przede 
wszystkim określony sposób ubierania się	i	jego prowokujący charakter oraz rażą-
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cy makijaż. Jest to tak zwana bierna ekspozycja własnej seksualności, akcentująca 
seksualność, pożądanie, ale która nie przekształca się	w	konkretne działania. Druga 
grupa okoliczności, pozwalająca odróżnić osobę prostytuującą się od tej, która tego 
nie czyni, to odniesienie się do konkretnych już działań osób (a	nie tylko zachowań), 
takich jak: utrzymywanie stosunków seksualnych	z	maksymalnie dużą ilością part-
nerów, zachowywanie się	w	sposób wyzywający, eksponowanie swego seksapilu, 
czyli	czynna ekspozycja seksualności. Trzeci sposób percepcji to akcentowanie, iż 
taka osoba niczym nie różni się od pozostałych	i	jest	to	tzw.	neutralna ekspozycja 
seksualności.	

Młodzież	w	wieku 15 – 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, opisywa-
ła osoby prostytuujące przede wszystkim przez pryzmat biernego prezentowania 
swej seksualności. Sprowadza się to do prowokującego ubierania się oraz posiada-
nia ordynarnego makijażu. Ta prosta korelacja była szczególnie zauważalna przez 
młodzież gimnazjalną. Dopiero na trzecim	i	czwartym miejscu znalazły się cechy 
nawiązujące do czynnej ekspozycji seksualności: wyzywający sposób zachowywania 
się	i	„sypianie	z	każdym”. Ten ostatni „atrybut” osób prostytuujących się był	o	wiele	
częściej podnoszony przez jednostki starsze, czyli pomiędzy 17.	a	18. rokiem życia 
(znalazło to potwierdzenie przy zmiennej: typ szkoły, gdzie młodzież uczęszczała do 
szkół ponadgimnazjalnych). 

Dziewczęta / kobiety częściej aniżeli chłopcy / mężczyźni zwracały uwagę na ce-
chy związane	z	bierną ekspozycją własnej seksualności. 1/3 więcej respondentek za-
akcentowała sposób ubierania się	i	makijaż. Dodatkowo 50% respondentek uważała, 
iż „wyraziste zachowanie się” jest (albo może być) oznaką uprawiania prostytucji. 

Część młodzieży zwróciła uwagę na fakt, iż jednostki prostytuujące się	w	ogóle	
nie muszą czymkolwiek wyróżniać się na tle pozostałych. Akcentowała to co 20. 
osoba (około 5%), przede wszystkim	 w	 wieku 17-18 lat,	 w	 większości chłopcy 
(71,88%). Odniesienie się do typów powiatu nie miało większego wpływu na roz-
kład odpowiedzi.

Stosunek młodzieży do rówieśników, którzy uprawiają prostytucję, wywołuje 
skrajne emocje. Na podstawie udzielonych odpowiedzi można wskazać na dwie, 
najbardziej wyraźne postawy. Pierwsza	 z	 nich	 to	empatyczne nastawienie wobec 
osób prostytuujących się. To, co czynią jednostki jest implikacją okoliczności natury 
obiektywnej, czynników niezależnych, na które nie mają wpływu. Tym samym na-
leży otoczyć ich opieką	i	udzielić szeroko rozumiane wsparcie. Drugi typ postawy 
to	jednoznacznie	negatywne postrzeganie tych osób. Nie ma żadnych argumentów, 
które mogłyby tłumaczyć uprawianie prostytucji. Ponieważ prostytucja traktowana 
jest jako zło, które wzbudza obrzydzenie, to jednostki takie zasługują na pogardę,	
a	nawet potępienie. Badania dowodzą, iż niezależnie od zmiennych dominuje posta-
wa negatywnie oceniająca osoby prostytuujące się. 

Najmłodsza wiekiem kategoria badanych (15-16 lat) była zdania, iż osoby pro-
stytuujące się nie zastanawiają się nad konsekwencjami wynikającymi	z	uprawiania	
prostytucji (9,80%); „są niemądrzy” (7,97%); „nie szanują samych siebie” (10,30%); 
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„marnują sobie życie” (5,12%). 14,12% badanych stwierdziło także, że ich potępia. 
Osoby	w	wieku 17-18 lat wykazywały już więcej zrozumienia. Wśród nich nie do-
minowała, co prawda, postawa empatyczna, ale spadł odsetek badanych postrzega-
jących zjawisko prostytucji tylko	i	wyłącznie	w	kategoriach	pejoratywnych.	I	tak,	na	
przykład 13,32% potępiało osoby prostytuujące się,	a	8,88% uważało, że nie szanują 
siebie samych, dwa razy mniej było osób, które analizowały to przez pryzmat mar-
nowania sobie życia (3,50%).

Również kobiety	o	wiele bardziej rygorystycznie podchodziły do osób uprawia-
jących prostytucję. Dwa razy więcej dziewcząt uważała, że prostytuowanie się to 
nic innego jak marnowanie sobie życia (5,91; chłopcy – 2,69%),	a	trzy razy więcej 
respondentek (12,94%) stała na stanowisku, iż to brak szacunku wobec siebie sa-
mej. Ale jednocześnie zbliżona okazała się liczba respondentów płci obojga, którzy 
potępiali osoby uprawiające prostytucję (około 13,50%). Drugi typ postawy domi-
nował wśród mieszkańców prawie wszystkich powiatów, zamieszkujący obszary 
miejskie. 

Natomiast empatyczną postawę wobec jednostek prostytuujących zadeklarowało 
około 11% badanych. Osobami, które najczęściej współczuły, uważały, iż trzeba po-
móc, tłumaczyły jako wynik zagubienia lub też problemów, były dziewczęta, miesz-
kańcy miast, pochodzący głównie	z	powiatu milickiego	i	oleśnickiego, powyżej 16. 
roku życia. 

Ponieważ większość respondentów zadeklarowało negatywny stosunek wobec 
tego procederu (pogardę, brak szacunku, wstręt) nie dziwi fakt, iż	w	swoim gronie 
nie chcą mieć osób prostytuujących się. Takie przekonanie było widoczne wśród 15	
i	16-latków oraz 16	i	17-latków. Odmienne stanowisko wyraziło 28%	z	nich, wska-
zując na istnienie pewnej „furtki”, która by ewentualnie pozwalała akceptować taką 
osobę: ze względu na szczególny / wyjątkowy charakter relacji możliwym byłoby 
nie	rezygnowanie	z	dotychczasowych kontaktów. Przekonanie to było szczególnie 
silne wśród gimnazjalistów. Natomiast 19	i	20-latkowie nie zajmowali już tak jasno 
określonego stanowiska. Wśród nich zbliżona była ilość zarówno tych, którym to 
nie przeszkadza, jak również takich osób, dla których posiadanie kolegi / koleżanki 
prostytuującej się jest nie do przyjęcia. 

Jednakże od 40% do 58% młodzieży wytypowanych powiatów,	w	tym powiatów 
pasa przygranicznego, uważało, iż zaakceptowanie osoby prostytuującej się jako ko-
leżanki / kolegi jest niemożliwe. Najbardziej sceptyczni okazali się mieszkańcy po-
wiatów trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, świdnickiego	i	wołowskiego. Także 
taką postawę przejawiało dwa razy więcej mieszkańców jeleniogórskiego aniżeli 
kłodzkiego. 

Zmienna miejsce zamieszkania nie wnosiła nowego spojrzenia na zadane mło-
dzieży pytanie. Niezależnie od miejsca zamieszkania 45,22% respondentów nie 
chciałaby nawiązać / utrzymywać znajomości	z	taką osobą. 

Czy decyzja	o	akceptowaniu	w	swoim gronie osoby prostytuującej się jest deter-
minowana płcią? Czy	w	tym względzie występują jakieś zasadnicze różnice? Oka-
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zuje się, że tak. Pomimo iż 45,32% badanych nie zgadzało się na to, to jednocześnie 
28,42% młodych Dolnoślązaków brałoby taką możliwość pod uwagę. Prawie dwa 
razy więcej chłopców / mężczyzn (62,39%) aniżeli dziewcząt / kobiet (37,61%) ak-
ceptowałoby osobę prostytuującą się jako swoją koleżankę / kolegę, ale równocześ-
nie to kobiety akcentowały, iż decyzję	o	tym należy podejmować	w	oparciu	o	wcześ-
niejsze relacje łączące	z	daną osobą. 

Dla młodego człowieka rodzina stanowi zazwyczaj podstawową sferę egzysten-
cji	i	punkt odniesienia dla własnych poglądów, wartości, norm	i	zachowań1. Wydaje 
się, że relacje interpersonalne między rodzicami	a	ich dziećmi, oparte	w	założeniu 
na bliskiej więzi emocjonalnej	i	częstych wzajemnych kontaktach, powinny sprzyjać 
„odczytywaniu” przez rodziców sygnałów	i	symptomów, świadczących, że ich dzie-
cko znalazło się	w	obszarze zachowań ryzykownych, na przykład uprawia prostytu-
cję. Wyniki badań wskazały jednak, że rzeczywistość widziana	oczami młodzieży, 
jest zupełnie inna. 

Na pytanie, czy rodzice wiedzą	o	tym, że ich dzieci się prostytuują, większość 
uczniów odpowiedziało przecząco (64,1%). Jedynie 5,77%	z	nich wyraziło przeko-
nanie, iż rodzice mają świadomość faktu uprawiania prostytucji przez swoje dziecko,	
a	30,11% młodych Dolnoślązaków nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić, czy rodzi-
ce orientują się, czym zajmuje się ich pociecha. 

Płeć nie była zmienną, która	w	znaczący sposób różnicowała odpowiedzi respon-
dentów. Zarówno dziewczęta, jak	i	chłopcy najczęściej wskazywali, że rodzice nie 
wiedzą	o	prostytuowaniu się własnych dzieci. Wiek silniej różnicował odpowiedzi 
badanych: im wyższa kategoria wiekowa, tym częściej młodzież poddawała	w	wąt-
pliwość brak wiedzy rodziców	o	zajęciu, jakim para się ich dziecko. Różnica odpo-
wiedzi przeczących udzielonych przez młodzież	w	wieku 15-16 lat	i	w	wieku 19-20 
lat wynosiła ponad 13%. Badanym	w	starszym wieku trudniej było uwierzyć, że 
rodzice mogą nie zauważać zmian zachodzących	w	dziecku	z	powodu	prostytuo-
wania się. Tym samym częściej wyrażali przekonanie, że opiekunowie albo zdają 
siebie sprawę	z	tego, co robi ich dziecko, albo podejrzewają, że nie wszystko jest	
w	porządku. Przekonanie	o	braku wiedzy rodziców na temat profesji, jaką trudni 
się ich dziecko, było rzadziej wyrażane przez mieszkańców wsi niż miast. Pozostałe 
zmienne nie różnicowały odpowiedzi na to pytanie. 

Poproszeni	o	wskazanie głównych przyczyn, dla których rodzice pozostają bier-
ni	w	obliczu uprawiania prostytucji przez ich dzieci, najwięcej uczniów (47,62%) 
stwierdziło, że rodzice nie interesują się swoimi dziećmi	i	ich poczynaniami. Niemal 
tak samo liczne grono respondentów (43,85%) wskazało na	strach przed poznaniem 
prawdy	o	życiu swojego potomstwa. Rodzice mogą podejrzewać, że ich dzieci po-
dejmują zachowania ryzykowne, jednak nie prowadzą	z	nimi dialogu na ten temat, 
nie poruszają drażliwych kwestii, ponieważ boją się, że ich przypuszczenia mogą 
okazać się prawdą. Natomiast 23,44% uczniów stwierdziło, że rodzice nie wiedzą,	

1  por. I. Obuchowska, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodzi-
ców i wychowawców, Warszawa 2001
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w	jaki sposób rozmawiać ze swymi dziećmi	o	tak trudnej kwestii jak prostytucja,	
a	nawet wstydzą się podejmować ten temat. Aż 13,19% młodych Dolnoślązaków za-
sygnalizowało, że rodzice dzieci prostytuujących się nic nie robią, ponieważ leży to	
w	interesie	rodziny		– 	rodzice traktują uprawianie prostytucji jako formę zarabiania 
na utrzymanie rodziny (prostytucja głodowa). 

Na towarzyszący rodzicom wstyd	w	rozmowie	z	dziećmi na temat prostytucji,	
a	także na postrzeganie uprawiania tej profesji jako źródła dochodu zwracali uwagę 
starsi uczniowie. Co więcej rodzice nie zastanawiają się jakie konsekwencje sytuacja 
taka może mieć dla młodego człowieka, traktując prostytucję albo jako mniejsze zło, 
albo nawet normę. 

Podobne stanowisko zajęli respondenci	w	wieku 19-20 lat, którzy także podej-
rzewali, że bierność rodziców wynika raczej	z	wyrachowania	oraz	kalkulacji	zysków	
i	strat niż	z	nieświadomości. Respondenci	w	wieku 15-16 lat częściej upatrywali 
przyczyn rodzicielskiej bierności	w	braku zainteresowania poczynaniami dziecka.

Także płeć okazała się być zmienną, która różnicowała odpowiedzi na to pytanie. 
Dziewczęta częściej niż chłopcy wyrażały przekonanie, że rodzicielska bierność wyni-
ka	z	braku zainteresowania poczynaniami dziecka (różnica niemal 10%). Ponad 14% 
więcej dziewcząt uważało także, że rodzice pozostają bierni, ponieważ boją się po-
twierdzenia swoich obaw. Nie zaobserwowano różnic między odpowiedziami uczniów 
ze szkół gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych. Podobne były też rozkłady odpowie-
dzi dla badanych pochodzących	z	powiatów	przygranicznych	i	pozostałych. Również 
zmienna „miejsce zamieszkania” nie wprowadzała rozbieżności	w	odpowiedziach.	

Analizując poruszaną problematykę warto się zastanowić, jak winno się inter-
pretować opinię uczniów na temat bierności opiekunów. Czy brak wiedzy na ten 
temat uznać można za okoliczność „łagodzącą”/ usprawiedliwienie –	 rodzice	nie	
wiedzą, że ich dzieci prostytuują się,	w	związku	z	tym nie mają możliwości zaofe-
rowania pomocy swojemu potomkowi? Czy też raczej można przyjąć, że sytuacja 
taka	wynika	z	rodzicielskiego zaniedbania, ponieważ to oni powinni być najlepiej 
poinformowani, co dzieje się	z	ich dzieckiem? Odpowiedź na to pytanie wymaga	
z	pewnością pogłębionych analiz relacji wewnątrzrodzinnych, jednak wydaje się, 
iż jedną	 z	przyczyn takiego stanu jest brak ścieżek komunikacyjnych	w	 rodzinie	
dotyczących problematyki trudnej czy drażliwej. Rodzice nie potrafią rozmawiać	
z	dziećmi	o	sprawach poważnych czy wstydliwych, zaś same dzieci również nie 
postrzegają rodziców jako partnerów	w	takim dialogu. Taką interpretację mogą po-
twierdzać odpowiedzi badanych na pytanie	o	przyczyny bierności rodziców,	w	sytu-
acji, gdy wiedzą	o	prostytuowaniu się swego dziecka. Głównymi powodami, oprócz 
braku zainteresowania poczynaniami swej pociechy, była bariera komunikacyjna, 
wynikająca ze wstydu czy obaw rodziców przed podejmowaniem tego tematu. 

Ekstrapolacja ta znajduje także potwierdzenie	 w	 wynikach badania na temat 
problematyki rozmów jakie prowadzą ze swymi dziećmi osoby dorosłe, uzyskanych 
przez CBOS	w	2002r.2. Wskazują one, iż najczęstszym przedmiotem konwersacji są 

2	 	O czym dorośli rozmawiają z dziećmi? Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2002
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sprawy dotyczące szkoły, nauki, kolegów, przekazy dotyczące przebiegu wydarzeń 
minionego dnia. 

Nieco rzadziej przedmiotem zainteresowania rodziców stają się wewnętrzne 
przeżycia dziecka, jego radości, marzenia, troski	i	kłopoty. O	sprawach	tych	dzieci	
w	młodszym wieku częściej	i	chętniej rozmawiają	z	dorosłymi niż starsze nastolat-
ki. Jednocześnie im starsza młodzież, tym stosunkowo rzadziej podejmuje się	z	nią 
dialog dotyczący zagrożeń	i	niebezpieczeństw oraz daje im się życiowe wskazówki, 
dotyczące norm	i	wzorców postępowania	w	określonych sytuacjach czy	w	odniesie-
niu do innych ludzi, uznając że wpojono im już potrzebną	w	tym zakresie wiedzę	
i	zasady moralności.	Z	badań wynika również, iż we wszystkich środowiskach	i	nie-
zależnie od wieku dzieci, dorośli najczęściej „przepytują” je	z	tego, co się	w	ciągu 
dnia wydarzyło	i	„pouczają” jak żyć	i	postępować. 

Są też kwestie, które prawie nigdy nie stają się przedmiotem konwersacji doro-
słych	i	dzieci. Należą do nich m.in. sprawy płci	i	seksu. Jako przyczynę tego stanu 
najczęściej podawano brak czasu, przeświadczenie, że nie są to sprawy, które na-
leżałoby poruszać	z	dzieckiem oraz niechęć dzieci do dialogu na ten temat. Brak 
przygotowania rodziców do poruszania kwestii płci	i	seksualności wynika również	
z	faktu, że	z	nimi, gdy byli	w	wieku swych dzieci też nikt nie rozmawiał. Można 
powiedzieć, że sprawy dotyczące seksualności człowieka stanowią swego rodzaju 
„rodzinne tabu”,	w	związku	z	tym troska	o	edukację seksualną młodzieży przenosi 
się na inny grunt, przede wszystkim do szkół. 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie obejmują również sferę sek-
sualności człowieka. Pewne zachowania	 o	 charakterze seksualnym przestają 
być postrzegane jako sprzeczne	z	ogólnie przyjętymi normami społecznymi (np. 
uprawianie	 seksu	 z	 przygodnymi partnerami, częste zmiany partnera seksual-
nego, tzw. „seryjna monogamia”, obecność pornografii	 w	 codziennym życiu, 
wykorzystywanie możliwości internetu do zaspokajania potrzeb erotycznych). 
Rodzi się pytanie, czy zjawisko prostytucji postrzegane jest przez młodych ludzi 
jako przejaw swobody obyczajowej, wyzwolenia ze sztywnych konwenansów 
obowiązujących zasad, czy też raczej jako odstępstwo od przyjętych społecznie 
norm? 

Większość badanych odniosła się do tej kwestii negatywnie, co oznacza, iż dla 
71,69% uczniów uprawianie prostytucji nie jest przejawem wolności seksualnej. Na-
tomiast ponad 1/5 badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco (22,02%), zaś 
6,27% respondentów wybrało inną odpowiedź. Jednocześnie niemal połowa	z	re-
spondentów, którzy udzielili innej odpowiedzi, nie miała sprecyzowanego zdania na 
ten temat	i	nie potrafiła jednoznacznie określić czy,	w	ich opinii, uprawianie prosty-
tucji jest przejawem wolności seksualnej, czy też nie. 

Wśród innych odpowiedzi przeważały sądy raczej negatywne, dla badanych 
uprawianie prostytucji było przejawem braku odpowiedzialności, braku szacunku 
do własnego ciała czy wręcz przejawem głupoty niż zachowaniem świadczącym	
o	„postępowych poglądach”	w	kwestii intymności	i	seksu.	
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Wraz	z	wiekiem zwiększało się liberalne nastawienie do prostytucji, im starsi 
uczniowie tym częściej uznawali uprawianie prostytucji za przejaw wolności sek-
sualnej. Jednocześnie wraz	z	wiekiem rosła liczba postaw ambiwalentnych wobec 
tego	zjawiska.	

Uczniowie gimnazjów	w	sposób bardziej zdecydowany niż uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych sprzeciwiali się uznaniu prostytucji za objaw swobody obycza-
jowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli także większe trudności	z	zaję-
ciem jednoznacznego stanowiska wobec tej kwestii. Podobnie zmienna, jaką jest 
płeć, różnicowała odpowiedzi respondentów. Chłopcy byli bardziej niż dziewczęta 
skłonni uznać prostytucję za oznakę wyzwolenia seksualnego (różnica ponad 10%). 
Natomiast dziewczęta częściej niż chłopcy nie potrafiły jednoznacznie ocenić tego 
zjawiska – odpowiedzi „nie wiem” udzieliło ponad 16% więcej dziewcząt niż chłop-
ców.	

Mieszkańcy powiatów przygranicznych	w	mniejszym stopniu skłonni byli uznać 
uprawianie prostytucji za przejaw wolności seksualnej, częściej też mieli trudności	
z	zajęciem wyraźnego stanowiska wobec tej kwestii. Problem	z	określeniem swej 
postawy wobec zjawiska prostytucji częściej mieli też uczniowie mieszkający na 
wsi.	

Wchodzenie	w	sferę zachowań ryzykownych przez młodych ludzi jest często 
wynikiem przypadku, lekkomyślności czy perswazji ze strony środowiska rówieś-
niczego. Zdarza się, że jednostce	o	wiele łatwiej jest wkroczyć	w	ten obszar aniżeli	
się z	niego wydostać. Często osoba taka, nawet jeśli bardzo chce zerwać ze swoim 
dotychczasowym postępowaniem, bez pomocy innych osób	i	instytucji	nie	potrafi	
rozwiązać swego problemu. Interesującą poznawczo kwestią staje się zatem pytanie 
dotyczące wskazania podmiotów, które mogą pomóc osobom prostytuującym się	
w	zerwaniu	z	procederem.

Młodzież zapytana	o	to, gdzie osoba nieletnia prostytuująca się może poszuki-
wać pomocy najczęściej wskazywała na pedagoga szkolnego (50,49%). Dopiero na 
drugim miejscu znalazła się odpowiedź „rodzice”	 z	43,11% wskazań. Można się 
zastanawiać, dlaczego to nie rodzice są „pierwszą instancją”, do której zwracają się 
młodzi ludzi nieradzący sobie ze swoimi problemami	i	potrzebujący pomocy. 

Czy przekonanie, że przedstawiciel instytucji może skuteczniej niż rodzic pomóc	
w	trudnej sytuacji wynika ze słabości rodziny,	z	braku komunikacji między dziećmi	
i	 rodzicami? Czy raczej jest wynikiem przeświadczenia	o	 trudności	 i	drażliwości 
problemu, jakim jest prostytucja? Być może łatwiej rozmawiać	z	osobą obcą, której 
głównym zadaniem jest pomoc	w	rozwiązywaniu problemów,	z	jakimi boryka się 
młodzież,	a	która to nie ocenia, nie	krytykuje, nie moralizuje	i	nie	karze.	

Inne	osoby	i	instytucje wskazywane były znacznie rzadziej: według 22,79% ucz-
niów osoba prostytuująca się może poszukiwać pomocy	u	swoich rówieśników. Dla 
19,59% badanych osobą taką był ksiądz,	a	dla 15,16% wychowawca. Jeszcze mniej 
osób uważało, że instytucją tą jest policja – 13,20% wskazań oraz przychodnia zdro-
wia – 10,57% wskazań. Tylko 7,46% respondentów sądziło, że osoba prostytuująca 
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się nie może liczyć na żadną pomoc ze strony osób czy instytucji	i	jest	skazana	na	
samotne borykanie się ze swym problemem. Jednocześnie ponad 40% badanych sta-
ło na stanowisku, że osobie takiej mogą pomóc inne organizacje, niewymienione	
z	nazwy	w	kafeterii.	

Dziewczęta były bardziej niż chłopcy przekonane, że nieletni prostytuujący się 
mogą szukać pomocy	u	pedagoga szkolnego, rodziców	i	w	innych	organizacjach.	
Wraz	z	wiekiem respondentów rosło również zaufanie do przychodni zdrowia. Im 
starsi uczniowie tym rzadziej uważali, że pomocy takiej można szukać	u	pedagoga	
szkolnego. Jednocześnie uczniowie	w	wieku 15 – 18 lat byli bardziej przekonani, że 
prostytuujący się mogą znaleźć wsparcie	u	księdza, zaś uczniowie najstarsi (19 – 20 
lat) wierzyli, że to policja może służyć pomocą. Uczniowie mieszkający	w	mieście 
częściej niż ich koledzy	z	terenów wiejskich wskazywali na środowisko rówieśnicze	
i	inne	organizacje.

Przygraniczne położenie powiatu	 i	 typ szkoły to zmienne, które nie wpływały 
znacząco na rozkład odpowiedzi na to pytanie. 

Uczniowie zapytani, czy	w	miejscowości,	w	której mieszkają znajdują się insty-
tucje,	w	których osoby prostytuujące się mogłyby szukać pomocy, najczęściej nie 
posiadali wiedzy na ten temat – odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 45,87% badanych. 
Przekonanie, że takich instytucji	w	ich miejscowości brak wyraziło 42,66% respon-
dentów. Jedynie 11,47% uczniów odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 

Brak wiedzy na ten temat częściej przejawiały dziewczęta. Także wiek był kryte-
rium różnicującym odpowiedzi – młodsi uczniowie posiadali ograniczoną biegłość	
w	kwestii funkcjonowania instytucji pomocowych	w	ich miejscu zamieszkania. Na 
lukę instytucjonalną częściej wskazywały osoby starsze, powyżej 17 lat. 

Brak instytucji udzielających pomocy osobom prostytuującym się częściej za-
uważany był przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pogląd ten może wynikać	
z	faktu, że	w	starszym wieku jest się mocniej osadzonym	w	środowisku lokalnym	
i	łatwiej można zidentyfikować podmioty, które się	w	tej przestrzeni znajdują. 

Mieszkańcy wsi dostrzegali upośledzenie instytucjonalne obszarów wiejskich. 
Większość	z	badanych podkreślała absencję podmiotów świadczących pomoc oso-
bom prostytuującym się na ich terenie (różnica ponad 40%	w	porównaniu	z	miesz-
kańcami miast). Jednakże	i	mieszkańcy miast mieli problemy	z	identyfikacją takich 
instytucji – niemal 60% respondentów	z	terenów miejskich nie potrafiło jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to pytanie.

Można się zastanawiać, dlaczego młodzież	z	jednej strony nie ma problemów ze 
wskazaniem konkretnych osób	i	jednostek, które mogą pomóc osobie prostytuującej 
się, podmiotów, które funkcjonują na co dzień	w	ich najbliższym otoczeniu,	a	z	dru-
giej strony ma taki dylemat	z	określeniem, czy	w	miejscowości,	w	której mieszka, 
takie podmioty się znajdują. Być może nie posiadły one jeszcze umiejętności oglą-
du płaszczyzny instytucjonalnej	w	szerszej	perspektywie	i	postrzegania	niektórych	
jednostek jako tworzących system wsparcia dla osób	z	obszarów ryzyka. Co więcej, 
ponieważ młodzież	w	większości akcentowała, iż rówieśnicy nie prostytuują się, to 
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możliwym jest postrzeganie tego problemy jako kwestii abstrakcyjnej, która zwalnia	
z	umieszczenie tego problemu	w	szerszej perspektywie społeczno – instytucjonalnej.

Zakończenie

●	 Młodzież okazała się być zbiorowością, która nie miała problemów	z	popraw-
nym rozumieniem definicji prostytucji, co więcej, istniała wśród respondentów 
świadomość, iż jest to przestępstwo. Be względu na zmienne niezależne bada-
ni potwierdzili także, iż współcześnie proceder ten uprawiają tak chłopcy, jak	
i	dziewczęta (77%). 

● 1/5 respondentów przyznała, że	 w	 ich otoczeniu są osoby prostytuujące się. 
Wśród powodów uprawiania prostytucji można wyszczególnić trzy grupy przy-
czyn. Jedną	z	nich jest szeroko rozumiana satysfakcja o charakterze emocjonal-
no-psychicznym, drugą satysfakcja osiągana na płaszczyźnie materialnej, trzecią 
natomiast stanowią bliżej nieokreślone przyczyny, mające charakter „sytuacyjno-
substytucyjny”. Według młodzieży prostytuowanie się może być równocześnie 
traktowane jako możliwość łatwego zarobienia pieniędzy,	a	 jednocześnie jako 
sposób na odreagowanie kłopotów rodzinnych, tzw. „odskocznia”, płaszczyzna 
zastępcza, substytut właśnie. Nie mniej zatrważający jest fakt, iż niemały odsetek 
badanych (około 20%) sygnalizował przyczyny, które są pozbawione jakiego-
kolwiek refleksyjnego podejścia do świata społecznego. Argument typu: „a dla-
czego by nie” oraz „bo tak	w	wyszło” mogą wskazywać nie tylko na fakt, iż gros	
młodych ludzi wykazuje indolencję	w	określaniu swoich potrzeb, ale również 
brak umiejętności	w	sprecyzowaniu własnych uczuć oraz potrzeb. 

● Według badanych, popularnym miejscem prostytuowania się nieletnich są dysko-
teki. Młodzież uprawia prostytucję także	w	agencjach towarzyskich, które były 
wskazywane przede wszystkim przez respondentów	w	wieku 15-16 lat (48,33%)	
i	17-18 lat (43,21%) bez względu na to, czy pochodzili	z	obszarów wiejskich, 
czy też	z	miast. Jednocześnie mieszkania, postrzegane jako dogodne lokum do 
rozpoczęcia współżycia seksualnego, nie zostały uznane za miejsca dogodne do 
uprawiania prostytucji (około 15% wskazań). 

● Młodzież	w	wieku 15-16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, opisywała 
osoby prostytuujące przede wszystkim przez pryzmat biernego prezentowania 
swej seksualności.

	 Jednostki starsze, czyli pomiędzy 17.	 a	 18. rokiem życia znacznie częściej 
wskazywały na cechy nawiązujące do czynnej ekspozycji seksualności. Część 
młodzieży zwróciła uwagę na fakt, iż jednostki prostytuujące się	w	ogóle	nie	
muszą czymkolwiek wyróżniać się na tle pozostałych. Akcentowała to co 20. 
osoba (około 5%), przede wszystkim	w	wieku 17 – 18 lat,	w	większości chłopcy 
(71,88%). 

● Stosunek młodzieży do rówieśników, którzy uprawiają prostytucję, wywołuje 
skrajne emocje od empatii aż do negatywnego postrzegania tych osób. W	tej	zbio-
rowości dominowała postawa negatywnie oceniająca osoby prostytuujące się, co 
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oznacza, iż nie ma żadnych argumentów, które mogłyby tłumaczyć uprawnie 
tego procederu. Jest to zło, które wzbudza obrzydzenie,	a	same jednostki zasłu-
gują na pogardę,	a	nawet potępienie.

● Większość młodzieży (64,1%) uważa również, że rodzice / opiekunowie nie wie-
dzą	o	prostytuowaniu się swych dzieci. Jedynie 5,77%	z	nich wyraziło przekona-
nie, iż rodzice mają świadomość faktu uprawiania prostytucji przez swoje dzie-
cko,	a	30,11% młodych Dolnoślązaków nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić, 
czy rodzice orientują się, czym zajmuje się ich pociecha. 

● Instytucjami, które, zdaniem młodych Dolnoślązaków, mogłyby pełnić funkcję 
pomocową	w	wychodzeniu	z	procederu prostytucji są: pedagog szkolny (50,49%), 
„rodzice” (43,11%), rówieśnicy (22,79%),	a	także ksiądz (19,59%) oraz wycho-
wawca (15,16%). Na dalszych miejscach znalazły się policja (13,20%) oraz przy-
chodnia zdrowia (10,57%). 

loWER SIlESIan youTh ToWaRdS TEEnagE PRoSTITuTIon  
PhEnoMEnon – SuMMaRy 

The	article	 is	a	short	presentation	results	of	a	research concerning problem of teenage prostitu-
tion led amongst young people living in Lower Silesia Voivodship. Most of youth is capable to give	
a	definition of this phenomenon, and aware, that equal men as women can be as well involve in sex 
– business. 1/5 of respondents admit they know at least one prostitute teenager. Main reason inducing 
young	persons	to	prostitution	is	a	wish to earn some money (for living or for pleasure). Prostitution is 
also	perceived	as	a	solution in face of family, school or peer problems. Places where the teenage pro-
stitution has occur most frequently are discotheques and escort agencies. Young respondents severely 
judge their peers involved in prostitution – they most often disapprove such conduct. 
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