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Dariusz Kubinowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
SŁOWO WSTĘPNE
Kontynuując realizację założeń programowych i edytorskich naszego
pisma, wyrażających się – między innymi – w promowaniu otwartej
trans(sub)dyscyplinarności, humanistyczności i zmiany prohumanistycznej,
idiomatyczności, multimedialności i hipermedialności on-line opracowań
naukowych

z

zakresu

wiedzy

o

człowieku/ludziach

i

jego/ich

świecie/światach, wpisujących się w jakościowe studia i badania kulturowoedukacyjne, przedstawiamy kolejny jego numer, zawierający pięć artykułów
poruszających różnorodną problematykę.
Joanna Augustyniak w sugestywnej narracji, opartej na wynikach
własnych badań terenowych i ich interpretacji na bazie porównań
międzykulturowych wyprowadzonych z teorii G. Hofstede, przedstawia
przekonujące argumenty ukazujące zasadniczo odmienną sytuację kulturową
i edukacyjną polskiego gimnazjalisty, który w rezultacie emigracji z rodziną
do Irlandii zmuszony jest diametralnie zmienić swoje funkcjonowanie
w szkole, gdyż model edukacji polskiej i irlandzkiej nie przystają do siebie.
Okazuje się, że szkoła irlandzka jest bardziej przyjazna uczniom, co skłania
niektórych z nich do przyjmowania krytycznej postawy wobec swojej
pierwotnej ojczyzny. Tekst sugeruje potrzebę refleksji nad zasadniczą reformą
szkoły polskiej.
Aneta Kosmala i Daria Rolka podejmują próbę sklasyfikowania
i opisania

związków

© Autor/Autorzy
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dokonującymi

się

w

skali

globalnej

a

wyzwaniami

edukacji

dla

bezpieczeństwa, jako szczególnego zadania współczesnej szkoły i innych
instytucji, z myślą o ugruntowywaniu i upowszechnianiu ładu światowego
opartego na modelu demokratycznym i wartościach humanistycznych.
W szczególności akcentują znaczenie takich procesów i zjawisk kulturowych
jak:

globalizacja,

regionalizacja,

migracje,

wielokulturowość

i

kryzys

tożsamości narodowej.
Z kolei Katarzyna Kułakowska stawia istotne dziś pytanie o kondycję
kulturową i potencjał edukacyjny teatru studenckiego, który w Polsce ma
bogate

tradycje,

jednak

sukcesywnie

traci

na

swojej

ideowości,

alternatywności, oryginalności etc. Przywołuje wypowiedzi pionierów
polskiego teatru studenckiego lat 70. i 80. XX wieku, a także opisuje własne
próby rewitalizacji jego głównych założeń artystycznych i humanistycznych
poprzez

akcje

parateatralno-animacyjne,

zrealizowane

niedawno

w środowisku studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Pedagogiczna problematyka współczesnego ojcostwa w kontekście
aktualnej sytuacji kulturowej jest tematem eseju recenzenckiego Beaty
Papudy-Dolińskiej.

Dokonuje

ona

opisu

i

oceny

badań

Tomasza

Sosnowskiego, krytycznie rozwijając niektóre ich wątki poprzez odwołania
do interdyscyplinarnej literatury przedmiotu. Zarówno autor recenzowanej
książki jak i recenzentka z zadowoleniem odnotowują zasadniczą zmianę
modelu ojcostwa w rodzinie polskiej, odchodzącej od relacji patriarchalnych
na rzecz partnerskich.
I

wreszcie,

na

zakończenie

zamieszczamy

kolejne

opracowanie

hipermedialne Waldemara Frąckiewicza, tym razem poświęcone opisowi
działalności kulturowo-edukacyjnej Szkoły Suki Biłgorajskiej jako lokalnej
inicjatywy

rodzinnej.

rekonstrukcję

i

Autor

rewitalizację

aktywnie

zaangażowany

dziedzictwa

a jednocześnie od lat sporządzający

kulturowego

w

reanimację,

Lubelszczyzny,

jego dokumentację fotograficzną

i filmową, zdaje się nawoływać do ocalenia i przekazu regionalnych tradycji
oraz zakorzenionych w nich wartości w kontekście głębokich przemian
kultury współczesnej.
© Autor/Autorzy
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Joanna Augustyniak
Politechnika Koszalińska
POLSKI UCZEŃ W IRLANDZKIEJ RZECZYWISTOŚCI

Irlandia w ostatnich latach zyskała uwagę dzięki nagłemu wzrostowi
gospodarczemu określanemu mianem Celtic Tiger. Zapoczątkowany w latach
90. XX wieku, spowodował imponujący rozwój irlandzkiej gospodarki,
zwiększenie liczby osób zatrudnionych i tym samym spadek stopy
bezrobocia. Gwałtowny wzrost gospodarczy stworzył nowe miejsca pracy,
czym skuszono cudzoziemców z wielu różnych regionów świata 1. Nagły
przypływ imigrantów, którego największe zintensyfikowanie miało miejsce
po 2004 roku, spowodowało intensywny wzrost liczby dzieci cudzoziemskich
w okresie szkolnym, zobligowanych do realizacji obowiązku szkolnego.
Obecnie dzieci cudzoziemców stanowią ponad 8% populacji dzieci uczących
się (od 0 – 14. roku życia), z czego blisko 2,5% to uczniowie z Polski2. Polacy
po otwarciu nowych rynków pracy wraz z wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej rozpoczęli emigrację m. in. do Irlandii i Wielkiej Brytanii, co
przybrało wymiar masowy, osiągając liczbę ponad 120 tysięcy osób do samej
Republiki Irlandii3.

1

C. Coulter, The end of Irish history? An introduction to the book, [w:] The end of Irish
history? Critical reflections on the Celtic Tiger, (red.) C. Coulter, S. Coleman, Manchester
University Press, Manchester – New York 2003, s. 16.
2
Central Statistics Office, This is Ireland. Highlights from Census 2011, Part 1, Government
Publications Sales Office, Dublin 2012, s. 90.
3
Ibidem, s. 89.
© Autor/Autorzy
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Emigrująca z rodzicami młodzież szkolna określana jest tam jako
pokolenie 1.5 (1.5 generation) lub pokolenie przejściowe. Są to dzieci
urodzone w ojczystym kraju swoich rodziców, które wychowywane były
w nim na tyle długo, aby opanować podstawy rodzimego języka i wzorów
kulturowych, a jednocześnie emigrujące wraz z rodzicami do innego kraju na
tyle wcześnie, iż są zdolne do stosunkowo łatwego nabycia umiejętności
posługiwania się nowym językiem, co warunkuje integrację ze społecznością
kraju przyjmującego. Zatem imigranci pokolenia 1.5 to młodzież w okresie
adolescencji, która zazwyczaj staje się dwukulturowa i dwujęzyczna,
poruszając się sprawnie pomiędzy dwoma - z gruntu odmiennymi środowiskami i może stanowić niemal idealny model „obywateli świata” 1.
Emigracja młodzieży szkolnej do Irlandii w latach 2004 - 2009
charakteryzowała się często spontanicznością decyzji podejmowanych przez
rodziców oraz przeważnie nikłym poziomem kompetencji językowych
i kulturowych, wynikającym głównie z braku czasu na przygotowanie się do
egzystencji w nowych warunkach życia. Stanowiło to silną zachętę do
podjęcia szeregu badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki
funkcjonowania pokolenia 1.5 osiedlonego w Irlandii. Artykuł niniejszy, jako
wynik tego typu badań, stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi obrazu
polskiego gimnazjalisty mieszkającego w Irlandii, uczącego się w tzw.
secondary school (I etap – Junior Cycle). Autorka skupia się w nim na
funkcjonowaniu

polskiego

gimnazjalisty

w

odmiennej

rzeczywistości

kulturowej, jaką jest Irlandia.
Podstawy metodologiczne przeprowadzonych badań
Artykuł

jest

wynikiem

badań

prowadzonych

wśród

polskich

gimnazjalistów uczących się w Irlandii, ich rodziców oraz irlandzkich
nauczycieli. Informacje w nim zawarte uzyskano przy wykorzystaniu badań
1

P. Kasinitz (Professor of Sociology), Generation 1.5 – Defining
http://queensmuseum.blogspot.com/2007/06/generation-15-defining-15.html,
z dnia 15.04.2012
© Autor/Autorzy
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etnograficznych,

jakościowych,

z

zastosowaniem

techniki

wywiadu.

Badaniem objęto polskich gimnazjalistów, ich rodziców oraz irlandzkich
nauczycieli. Postępowanie badawcze prowadzone było w formie rozmowy
grupowej (od 4 do 7 osób w danej grupie) wśród polskich uczniów na
poziomie secondary school w Irlandii (I, II, III klasa). Ten etap edukacji
został wybrany nie bez przyczyny. Młodzież 13 - 15-letnia, wskutek procesów
socjalizacji jako internalizacji kulturowo uwarunkowanych reguł i wzorów
zachowania oraz enkulturacji jako przyswajania przyjętych w danej kulturze
sposobów i stylów zachowywania się, wrosła już niejako w kulturę, w której
się urodziła1. Zatem są to już jednostki uspołecznione, lecz nadal podlegające
procesom transmisji kulturowej, co warunkuje łatwiejsze przechodzenie przez
proces akulturacji do nowej rzeczywistości niż w przypadku osób dorosłych.
Jednocześnie w rezultacie kilkuletniego okresu nauki w Polsce, uczniowie ci
zdążyli już poznać zasady, strukturę i charakter polskiej szkoły, jej klimat. Ich
funkcjonowanie po emigracji w szkole w Irlandii może stanowić interesujący
problem kulturowo-edukacyjnych badań porównawczych. Młodzież została
wyselekcjonowana z klas szkolnych jedynie ze względu na polskie
pochodzenie (tylko takie informacje prawnie można było uzyskać ze szkoły)
i za przyzwoleniem rodziców, którzy poproszeni zostali o udzielenie wywiadu
na

temat

sytuacji

swoich

dzieci

w

irlandzkiej

szkole.

Nauczyciele

zakwalifikowani do badań - to wychowawcy klas wielokulturowych,
w których uczyło się przynajmniej jedno dziecko polskie. Z nauczycielami
i rodzicami

przeprowadzone

zostały

wywiady

indywidualne.

Próba

badawcza wynosiła 95 uczniów, 37 rodziców oraz 11 nauczycieli. Teren badań
stanowiło sześć szkół na poziomie secondary school w Galway w Irlandii
oraz pięć Szkolnych Punktów Konsultacyjnych Zespołu Szkół dla Dzieci
Polskich Czasowo

Przebywających za

Granicą

przy

Ambasadzie

RP

w Dublinie (tzw. szkoły weekendowe lub sobotnie) z siedzibą w Cavan,
Dublinie, Cork, Limerick i Waterford.

1

D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 170-171.
© Autor/Autorzy
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Kultura polska a kultura irlandzka
Kultura to pewien dynamiczny system reguł – jawnych i ukrytych,
ustanawianych

przez

grupy

i

mających

zapewnić

im

przetrwanie,

dotyczących wartości, przekonań, norm i zachowań podzielanych przez grupę,
lecz

w

różnym

stopniu

uznawanych

przez

poszczególne

jednostki,

przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest pewnym konstruktem
umożliwiającym funkcjonowanie zbiorowe dzięki zapewnieniu ogólnego
ładu społecznego poprzez dbałość o równowagę pomiędzy potrzebami grupy
i poszczególnych jej jednostek a zasobami niezbędnymi do zaspokojenia tych
potrzeb. Zatem kultura ułatwia ludziom skupienie się na kilku możliwościach,
wybranych spośród niezliczonych zachowań wchodzących w skład ludzkiego
repertuaru behawioralnego, aby zmaksymalizować skuteczność ich działań,
zważywszy na dostępne zasoby i środowisko. Kultura uwarunkowana jest
wieloma czynnikami począwszy od środowiska naturalnego, w którym
istnieje, poprzez demografię, klimat, technikę i poziom ekonomiczny kraju 1.
G. Hofstede określa kulturę jako „kolektywne programowanie umysłu,
w wyniku którego odróżnia się członków jednej grupy od członków innych
grup”2. Jest ona - według niego - zdeterminowana przez symbole, rytuały,
wartości i bohaterów historycznych czy współczesnych, mających wpływ na
aktualny wizerunek i priorytety określonej społeczności. W wyznaczaniu
różnic i podobieństw kultur posłużyć się można pięcioma wymiarami, które
w

wyczerpujący

sposób

pozwalają

wyjaśnić

naturę

poszczególnych

zachowań charakterystycznych dla określonych zbiorowości. Są to: dystans
władzy, indywidualizm, męskość, unikanie niepewności, orientacja krótkoi długoterminowa. Wymiary kultury wyróżnione przez G. Hofstede nie
pozwalają na przewidywanie zachowania jednostek, ale są dobrym
wyznacznikiem

norm

i

oczekiwań

danego

społeczeństwa,

jak

też

najczęstszych zachowań jego członków. Te normy i oczekiwania rzutują na
1

Ibidem, s. 27-29.
Por. G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje: zaprogramowanie
umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 17.
2

© Autor/Autorzy
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każdy aspekt funkcjonowania społeczeństwa, w tym na relacje rówieśnicze
i szkolne,

które

podstawie badań

stanowią

podstawę

funkcjonowania

młodzieży.

Na

przeprowadzonych przez Hofstede można dokonać

ogólnego porównania kultury irlandzkiej i polskiej, co umożliwi dokonanie
oceny

i

wyjaśnienie

natury

trudności

w

funkcjonowaniu

dziecka

wychowanego w kulturze polskiej a mieszkającego i uczącego się w Irlandii.

Wykres 1. Porównanie wartości pięciu wymiarów kultury polskiej i irlandzkiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w publikacji
G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje: zaprogramowanie
umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Wykres 1. przedstawia różnice pomiędzy wartościami poszczególnych
wymiarów uzyskanymi w badaniach kultury irlandzkiej a szacunkowymi
wartościami tychże wymiarów w odniesieniu do kultury polskiej. Widać na
nim wyraźne różnice w wartościach dystansu władzy (PDI), unikania
niepewności (UAI) i orientacji krótko-i długoterminowej (LTO). Obie kultury
wydają się być tożsame w wymiarze męskości (MAS) i indywidualizmu
(IDV), jednakże po analizie umiejscowienia obu państw w zestawieniu
z dystansem władzy i unikaniu niepewności zauważalne są diametralne
różnice zwłaszcza na poziomie rodziny i szkoły w relacji „dorosły – dziecko”.

© Autor/Autorzy
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Różnice w dystansie władzy na poziomie rodziny i szkoły
Kulturę polską charakteryzuje wyraźnie wyższy dystans władzy, który
na poziomie rodziny i szkoły oznacza istotne nierówności w relacjach
„dziecko – rodzic” czy „uczeń – nauczyciel”. W takiej kulturze dziecko jest
całkowicie uzależnione od osoby dorosłej, do której powinno odnosić się
z szacunkiem, a nawet lękiem, który jest tym większy im starszy jest rodzic
czy nauczyciel. Wszelkie kontakty są inicjowane i sterowane przez osobę
dorosłą. Natomiast w krajach o niższym dystansie władzy, takim jak
Irlandia, relacje te są niemal partnerskie. Dzieci traktowane są na równi
z osobami dorosłymi. Głównym celem wychowawczym jest jak najszybsze
usamodzielnienie się dziecka. Jest ono zachęcane do podejmowania wyzwań
i uczenia się na błędach. Pozwala mu się również na sprzeciw wobec
rodziców1. Wskazują na to wypowiedzi badanych rodziców:
Nie, no te dzieci tutaj to są puszczone samopas. Jak można dziecko
siedmioletnie samo puścić autobusem do szkoły?!
(rodzic chłopca, lat 13, Szkoła Calasanctus College)
Tutaj dzieci robią wszystko same. Ci rodzice w ogóle się nimi nie interesują.
Nie przychodzą do szkoły. Pozwalają na wyjazdy do miasta po trzydzieści
kilometrów. Dziecko 13-letnie?
(rodzic dziewczyny, lat 13, Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
Dziecko w Irlandii ma prawo do samodzielnego decydowania o sobie,
inicjowania kontaktów z innymi, a także równe prawa w społeczeństwie.
W społeczeństwach o dużym dystansie władzy nierówności występujące
w układzie „rodzic – dziecko” są powielane w układzie „nauczyciel – uczeń”,
co zaspokaja silnie zakorzenioną w umyśle ucznia potrzebą zależności. Do
nauczyciela podchodzi się z lękiem, gdyż jest on dominującym podmiotem
1

Por. ibidem, s. 78-82.
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procesu edukacyjnego i decyduje o drodze intelektualnego rozwoju ucznia.
Wszelkie formy komunikowania się w klasie są inicjowane przez nauczyciela,
który w dowolny sposób odnosi się do swoich podopiecznych, podwładnych.
Nauczycielowi należy się bezwzględny szacunek z uwagi na stanowisko,
jakie zajmuje1. Wskazują na to wypowiedzi badanych uczniów:
(…) bo w Polsce tylko - „Nie umiesz, trudno. Jesteś głąb” i idziemy dalej.
(dziewczyna, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
(…) No w Polsce jest tak, nauczyciel chce jednak wywrzeć taki strach
w uczniach, taki jakiś ..., że jesteś zerem, taki zniechęcenia a tu są bardziej tacy
friendly, ... przyjaźni. Ta szkoła jest bardziej przyjazna dla nas.
(chłopiec, lat 15, Szkoła Calasanctius College)
No, nauczyciele są tutaj bardzo wyluzowani. No, nie trzeba, nie ma czegoś
takiego, że jak mówisz do mnie to wstań, czy coś. Tutaj pomiędzy uczniem
a nauczycielem to jest jak kolega, przyjaciel.
(dziewczyna, lat 15, Szkoła Calasanctius College)
Nauczyciele są, no, jak by to nazwać, no, inni są niż w Irlandii. Jest taka
bariera, że nauczyciel to jakiś tam Bóg czy coś. No, bo jak kiedyś na przykład
zanim ja wyjechałam, to tam w polskiej szkole robiłam tam jakieś zadania na
tablicy i powiedziałam na głos: „Boże, jaki to jest wynik” i w ogóle, a Pani
zaczęła się na mnie wydzierać, że to nie jest moje królestwo, co ja sobie myślę,
że zaraz nie przepuści mnie do pierwszej gimnazjum, i myślałam, że się zaraz
poryczę.
(dziewczyna, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
Natomiast w społeczeństwach o małym dystansie władzy, relacje
pomiędzy nauczycielami a uczniami są zdecydowanie bardziej swobodne.
1

Por. ibidem.
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Uczeń jest podmiotem procesu edukacyjnego, ceni się jego własną inicjatywę
i oczekuje aktywności w dążeniu do wiedzy. W klasie uczniowie swobodnie
zabierają głos i są zachęcani do zadawania pytań, gdy czegoś nie rozumieją.
Mogą też nie zgadzać się z nauczycielem i otwarcie wyrażać sprzeciw
i krytyczne opinie, nawet w stosunku do samej osoby pedagoga. Jakość
nauczania

uzależniona

jest

od

efektywnej

komunikacji

pomiędzy

nauczycielem a uczniami, a ona w dużej mierze tworzona jest przez uczniów.
Świadczą o tym wypowiedzi młodzieży:
Jak moja nauczycielka w Polsce, w podstawówce wchodziła do klasy trzeba
było wstać, a tutaj nie. Mówi się „Hi” albo „Hello” i tyle. Tutaj jest na takim
luzie. Tutaj pomiędzy uczniem a nauczycielem to jest jak kolega, przyjaciel.
Nie ma proszę Pana czy mógłbym, tylko „Hi, how are you” i tyle, no nie. Tak
na luzie. Przeklinać nawet można. W Polsce to by było – „Zamknijcie się!”, albo
coś, a tutaj nie. Albo śmieje się razem z nami i jest taki luz. No, to jest w sumie
dobre. Ten taki luz. Nie ma tej takiej bariery, że nauczyciel to jakieś tam
bóstwo, a że uczeń to jest po prostu uczeń.
(chłopiec, lat 13, Szkoła Scoil Mhuire)
No, tutaj nauczyciel nie wywyższa się. Tu się mówi na „ty” do nauczyciela.
(dziewczyna, lat 13, Szkoła Scoil Mhuire)
No, że tutaj to jest taki kolega, a w Polsce to jest tak, że pomiata, rzuca, drze
się, uwaga, nagana, jedynka ... Tutaj uczniowie na przerwach z nauczycielami
siedzą i sobie gadają.
(chłopiec, lat 14, Galway Community College)
Zrozumienie i przyzwyczajenie się uczniów do zmniejszonego dystansu
władzy w Irlandii sprawia dzieciom trudności. Nie przywykli oni do
możliwości porozumiewania się z dorosłym w bezpośredni, swobodny
sposób. Oto wypowiedź jednego z badanych:

© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2012 Tom VII Numer 1
www.skeces.pl

13

No, tak trochę dziwnie, w sumie fajnie, że tak na ty do nauczyciela, ale
dziwnie.
(chłopiec, lat 15, Szkoła Calasanctius College)
Często zmniejszenie dystansu jest dla uczniów nie do przyjęcia
i świadczy - w ich opinii - o niekompetencji nauczyciela i nieumiejętności
zapanowania nad grupą. Nauczyciel, aby zasłużyć na szacunek, musi potrafić
utrzymać dyscyplinę na lekcji i być wymagającym. Wskazują na to
wypowiedzi badanych uczniów:
(…) no, nikt się wtedy nie uczy, jak się nie wymaga, bo po co…
(chłopiec, lat 15, Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
A tu jest taka babka, taka młoda i ona nie może sobie dać rady. Oni ją tam
wyśmiewają, a ona aż się trzęsła, ale nie mogła sobie dać radę. To dziwne, bo
w Polsce to by cię tak zjechali, że by przysiadł troszeczkę.
(chłopiec, lat 15, Polska Szkoła Weekendowa w Dublinie)
To u nas, na geografii, są dziewczyny, no, taką manianę odstawiają, że ..., a on
nic nie robi.
(dziewczyna, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Dublinie)
Bo, jak ja bym w Polsce przeklęła do nauczyciela i powiedziała: ”Zamknij się”,
to już bym do tej szkoły powrotu nie miała, a oni tutaj, to jest na porządku
dziennym. Uczeń po prostu powie do nauczyciela, prosto twarz, wyzwie od
najgorszych, a nauczyciel nic mu za to nie może zrobić. Uczeń ma po prostu
nauczyciela gdzieś.
(dziewczyna, lat 14, Galway Community College)
Różnica w relacjach szkolnych z nauczycielami stanowi początkowo
pewną barierę powodując, że młodzież polska wycofuje się z komunikacji,
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gdyż brak śmiałości do zmniejszenia dystansu uniemożliwia im swobodne
funkcjonowanie w klasie szkolnej.
Indywidualizm czy kolektywizm?
Zgodnie z teorią G. Hofstede większość krajów o wysokim wskaźniku
dystansu władzy ma niski wskaźnik indywidualizmu i na odwrót, większość
krajów o małym dystansie władzy cechuje się wysokim indywidualizmem.
W kulturach, w których ludzie są zależni od grupy, zazwyczaj występuje
również silna zależność władzy1. Pomimo iż zgodnie z wykresem 1. pomiędzy
Polską a Irlandią różnica w indywidualizmie jest niewielka i obie kultury
należą do tych nastawionych na koncentrację na jednostce, to jednak Polska
jest zdecydowanie bliższą nastawieniu kolektywistycznemu niż Irlandia. Tezę
tę potwierdzają wyniki badań GLOBE2, w których to kolektywizm
instytucjonalny i rodzinny osiąga wyższe wskaźniki niż w krajach
anglosaskich3. W społeczeństwach

indywidualistycznych nagradza

się

szczerość, prawdomówność i swobodne wyrażanie opinii bez obawy przed
konfrontacją, podczas gdy w krajach bardziej kolektywistycznych opinia
jednostki właściwie nie istnieje, gdyż jest zawsze zdeterminowana wpływem
grupy. Na poziomie szkolnym w kulturach indywidualistycznych wspiera się
aktywność własną uczniów, a piętnuje pasywność4. W związku z tym
nauczyciele nie stosują niezapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów,
ustnej odpowiedzi, gdyż każdy uczeń samodzielnie dba o swój własny

1

Ibidem, s. 111.
Na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i dziesiątych XXI wieku zrealizowano
projekt badawczy GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness).
Uczestniczyło w nim 170 naukowców z 61 kultur narodowych, którzy badali związki
między kulturą narodową, kulturą organizacyjną i przywództwem w organizacji. Celem
nadrzędnym projektu było sformułowanie teoretycznej bazy (ustanowionej na
fundamencie empirycznym), która dawałyby narzędzia do opisu, zrozumienia
i przewidywania wpływu kultury (zmiennych określanych jako cechy kulturowe) na
efektywność przywództwa i procesów w organizacji.
3
P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii
międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 141.
4
Por. G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, op. cit., s. 115-127.
2
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rozwój, a sprawdzanie poziomu jego wiedzy cząstkowej wydaje się zbędne.
Świadczy o tym wypowiedź badanego nauczyciela:
Niezapowiedziane sprawdziany? Nie, nie stosuję takiej formy, może inni, nie
słyszałem. No, właściwie po co miałbym ich stresować, przecież moją rolą jest
nauczyć ich w szkole, a nie, że mają nauczyć się w domu, a ja - co sprawdzić?
Nie, właściwie większość robimy na zajęciach. Najważniejsze chyba, żeby to
tak zrobić i pokazać, aby zrozumieli, czego chcemy ich nauczyć. Jest to trudne
w wielonarodowej klasie, no, ale ja zawsze stosowałem wiele pomocy, dzięki
temu jakoś mogę porozumieć się z tymi, którzy nie znają języka. Co prawda
dostają jakieś tam prace domowe, ale to głównie projekty, często prace
wspólne.
(nauczyciel z Galway Community College)
Szkoła

irlandzka

oferuje

uczniom

mniejszy

zakres

podstawy

programowej realizowanej na poziomie szkolnictwa obowiązkowego przy
jednoczesnym

skupieniu

się

na

praktycznym

zastosowaniu

i wykorzystywaniu przyswojonej wiedzy. Nauka odbywa się w przyjemny
i ciekawy

sposób,

głównie

metodami

problemowymi,

projektowymi,

doświadczalnymi. Uczniowie w Irlandii mają do dyspozycji laboratoria, sale
ćwiczeniowe,

w

których

już

na

poziomie

gimnazjalnym

wykonują

doświadczenia, pozwalające im zrozumieć podstawowe zagadnienia fizyczne
czy chemiczne. Respondenci wskazywali także na różnice w sposobie
nauczania, na przykład językowego. Oto fragment dyskusji grupowej:
Uczennica 1: (…) Tutaj mi się podoba, że jest łatwiejsza metoda uczenia się
obcych języków. Na przykład w półtora roku francuskiego, to się już można ...
nawet dogadać, a w Polsce to ... jak ja się uczyłam pięć lat angielskiego
i jeszcze korepetycje brałam, to jak tu przyjechałam, to po prostu nic nie
umiałam.
Badacz: Ale na czym polega ta inna metoda?
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Uczennica 1: Nie wiem. No, po prostu nie wałkują tego wszystkiego w kółko
i w kółko jak w Polsce, gramatyki, tylko dużo się mówi.
Uczeń 2: plus to jeszcze, tak bardzo, ten, tak bardzo nie naciskają na uczniów.
Jak jeden jest z tyłu, to jeszcze raz powtarzamy dla tego jednego ucznia.
A w Polsce tylko - „Nie umiesz, trudno. Jesteś głąb” i idziemy dalej...
(wywiad 3 – Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
Szkoła w Irlandii proponuje bardzo ciekawą ofertę zajęć tzw. „do
wyboru”, gdyż w Irlandii uczeń zobowiązany jest do realizowana sześciu
podstawowych przedmiotów, tj. język angielski, geografia, historia, język
irlandzki (tylko dla tych, którzy rozpoczęli edukację w Irlandii przed
ukończeniem 11. roku życia), matematyka, edukacja obywatelska, oraz co
najmniej trzy przedmioty z zaproponowanej listy, m.in. nauki ścisłe, języki
obce, studia biznesowe, muzyka, sztuka, rękodzieło i kultura fizyczna.
Przedmioty do wyboru stanowią bardzo ciekawą propozycję edukacyjną,
która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Bardzo często
uczniowie wybierają więcej niż trzy przedmioty dodatkowe.
Proces dydaktyczny jest bardzo absorbujący, a stosunek nauczyciela do
ucznia - przyjazny. Jak wskazują badani uczniowie, nauczyciele są
wyrozumiali i zawsze czekają aż realizowany zakres materiału zostanie
opanowany przez każdego ucznia. Oto dwie wypowiedzi badanych:
(…) No, a tutaj jak czegoś nie rozumiem, to Pani mi mówi. Poza tym nie wiem
czemu, ale tu mi jakoś lepiej wchodzi w irlandzkiej szkole. Nie wiem, może
wolniej albo coś takiego, no nie wiem, tak jakoś inaczej...
(chłopiec, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Cork)
No, na przykład tutaj w tej polskiej szkole weekendowej to cały czas jadę na
trójach albo dwójkach, a w irlandzkiej szkole mam lepsze oceny. Bo trzeba
mniej materiału w dłuższy czas zrobić niż w polskiej szkole. To znaczy w Polsce,
no jeżeli czegoś nie rozumiesz, to powiedzą ci: Zostań po lekcjach, albo przyjdź
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na zespół wyrównawczy, a tutaj jak ktoś czegoś nie rozumie, to wytłumaczą
i będą tyle ... ten aż wszyscy nie zrozumieją
(chłopiec, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Dublinie)
Kraje kultury kolektywistycznej z kolei skoncentrowane są na interesie
grupy a nie jednostki. Uczniowie zazwyczaj przyjmują postawę pasywną,
podporządkowaną władzy nauczyciela. Rzadziej przejmują inicjatywę,
zazwyczaj wykonują polecenia nauczyciela i nic poza tym 1. Młodzież polska
wychowana

w

kulturze

przyzwyczajona

jest

funkcjonowania

w

do
szkole.

o

podejściu

odmiennego
Wskazuje

na

bardziej
od
to

kolektywistycznym

irlandzkiego
wypowiedź

sposobu
irlandzkiej

nauczycielki:
Polscy uczniowie są bardzo bystrzy i pracowici. To niebywałe, jak szybko
opanowują język, jak szybko się uczą. Generalnie nie ma z nimi problemu.
Jedno tylko mnie zastanawia, dlaczego oni są tacy nieśmiali. Wstydzą się
powiedzieć, że czegoś nie rozumieją, i ja nie wiem czasem, czy rzeczywiście nie
rozumieją treści czy samego języka. Prawie nigdy się nie zgłaszają, nie chcą
przychodzić do tablicy, a jednak większość z nich jest dużo lepsza niż
Irlandczycy, na wielu przedmiotach. Jak się ich zapyta, to odpowiedzą, ale
sami nigdy się nie zgłoszą, tak jakby czekali aż zrobi to ktoś inny.
(nauczycielka z Calasanctius College)
W kulturach kolektywistycznych niepożądana jest aktywność własna
natomiast podporządkowanie i umiejętność zdyscyplinowania 2, stąd polscy
uczniowie bardzo często deklarowali posłuszeństwo wobec nauczyciela
i ścisłe przestrzeganie regulaminu szkolnego. Świadczą o tym wyraźnie
wypowiedzi badanych uczniów. Oto jedna z nich:

1
2

Ibidem, s. 126-127.
Ibidem.
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No, oni to tutaj robią co chcą, pyskują do nauczyciela …, a my to nie, ja
bym tak nie potrafiła. My jesteśmy raczej grzeczni.
(dziewczyna, lat 14, Szkoła Weekendowa w Dublinie)
D. Matsumoto zauważył jeszcze jedną prawidłowość – w kulturach
indywidualistycznych istnieje silna zachęta do okazywania radości i brak
akceptacji dla smutku, podczas gdy w społeczeństwach kolektywistycznych
dzieje

się

dokładnie

odwrotnie1.

Tę

różnicę

można

zaobserwować

w odniesieniu do rodzaju kultywowanych świąt w obu kulturach czy
relacjach

międzyludzkich.

Irlandzkie

święta

przepełnione

są

zabawą

i radością, maskaradą i paradami. Na przykład Dzień Św. Patryka jest to
jedno z bardziej lubianych i celebrowanych przez Polaków święto irlandzkie.
Młodzież przyswoiła sobie tradycje i zwyczaje panujące tego dnia w Irlandii.
Badani uczniowie tak to opisują:
(...) malujemy twarze, ubierajmy się na zielono i fajne są takie kapelusze
z koniczyną i już jesteśmy na paradzie. Fajne są tam pokazy.
(chłopiec, lat 15, Polska Szkoła Weekendowa w Limerick)
Fajne jest to święto, mamy wolne, można się fajnie bawić, iść na paradę,
wszyscy się cieszą, jest super!
(dziewczyna, lat 13, Szkoła Calasanctius College)
Z kolei w kulturach bardziej kolektywistycznych tradycje związane są
z zadumą, refleksją, rzadziej zabawą. Różnicę taką można zaobserwować
w podejściu do Święta Zmarłych. W polskiej tradycji Święto Zmarłych
obchodzone jest jako dzień zadumy, spotkania z tymi, których już nie ma
wśród nas, zawsze w atmosferze refleksji nad losem ludzkim, zakończone
spotkaniem rodzinnym. Święto kojarzy się z zimnem, szarością i smutkiem.
W Irlandii propagowane są inne zwyczaje świętowania zwane Halloween –
święto duchów, bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Młodzież w tę
1

D. Matsumoto, L. Juang, op. cit., s.112.
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noc organizuje imprezy i uczestniczy w przeglądach horrorów lub bierze
udział w barwnych imprezach, karnawałowych zabawach czy paradach
straszących przebierańców. W Polsce święto to nie cieszy się popularnością,
natomiast młodzież w Irlandii (także polska) oraz dorośli bawią się i świętują
w pubach poprzebierani w barwne stroje.

Fot. 1. i 2. Parada w Dniu Św. Patryka w Galway
Źródło: Fotografia własna

Na

płaszczyźnie

kontaktów

międzyludzkich

młodzi

respondenci

zauważyli różnice w sposobie podejścia do zadań dnia codziennego
i wzajemnych ludzkich interakcji. Według nich, Irlandczycy są dla siebie mili,
serdeczni i bardzo pomocni. Sprzedawca w sklepie jest właściwie zawsze
uśmiechnięty, a załatwienie sprawy w urzędzie - pomimo dużych braków
językowych - niezbyt trudne. Oto wypowiedź jednego z badanych:
(…) Dorośli też są tacy na luzie. Nie ma takich jakiś skrępowań moralnych jak
w Polsce, aż tak bardzo się nie czepiają o wszystko, jak na przykład o twój
wygląd. Zresztą można zobaczyć, na głównej ulicy nikt nikogo nie wytyka
palcem, że jest inny.
(chłopiec, lat 15, Szkoła Scoil Mhuire)
Na ulicach nieznajomi witają się między sobą, pozdrawiają. Tak to
opisuje jeden z uczniów:
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(…) No, to jak idę gdzieś ulicą i nawet nie znam gościa, a on mi mówi: „Cześć”.
No, mili są wszyscy, bardzo otwarci i to jest fajne.
(chłopiec, lat 15, Szkoła Calasanctius College)
Pokolenie 1.5 oswaja się z odmiennym sposobem funkcjonowania,
uczy innych, nowych zachowań, reakcji aprobowanych przez społeczeństwo
irlandzkie.
Pozorne podobieństwa
Polska - według badań G. Hofstede - podobnie jak Irlandia znajduje
się wśród krajów o indywidualistycznym podejściu, jednakże wymiar silnego
unikania niepewności (UAI) powoduje, iż w polskiej kulturze rodzice są
w stosunku do dzieci bardziej surowi, częściej stawiają im wysokie
wymagania, które są gwarantem dobrego wychowania, a to prognozuje
lepszą przyszłość dziecka. Dzieciom tym częściej wpaja się, że świat jest
wrogi, niebezpieczny i należy wystrzegać się wszystkiego co obce.
Tymczasem Irlandia znajduje się na przeciwnym biegunie – wśród krajów
o słabym unikaniu niepewności, dzięki czemu dzieciom wpaja się ciekawość
świata i zachętę do jego eksploracji. Wszelkie zasady i przepisy są w tych
społeczeństwach dużo bardziej elastyczne i przede wszystkim służą
bezpieczeństwu, ułatwiając funkcjonowanie wszystkim uczestnikom życia
społecznego. Mimo że zasady są bardziej elastyczne i skoncentrowane na
jednostce, to przestrzeganie tych praw jest bardzo istotne, zatem dąży się do
egzekwowania ustalonych norm 1. Na poziomie szkolnym zauważyć to można
na przykładzie regulaminu szkolnego, który odgrywa bardzo istotną rolę
w życiu szkoły. Wielokrotne naruszenie zasad grozi nawet zawieszeniem
ucznia w prawach uczniowskich lub wydaleniem go ze szkoły. Dokłada się
wszelkich starań, aby regulamin był restrykcyjnie przestrzegany przez
1

G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, op. cit., s. 208-209.
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każdego ucznia bez wyjątku. Każdorazowy brak mundurka, przyniesienie
słodyczy do szkoły, korzystanie na lekcji z telefonu, mocny makijaż skutkuje
otrzymaniem przez ucznia karnej kartki lub punktu. Po zebraniu określonej
ilości kartek, biletów itp., uczeń zostaje zawieszony lub wydalony.
Regulamin obowiązuje wszystkich, nawet uczniów, którzy rozpoczęli naukę
w obcej dla nich kulturowo szkole. Oto wypowiedź jednego z badanych:
No, ja to już pierwszego dnia dostałem tiketa, bo miałem białe buty.
Dyrektorka mi powiedział, że regulamin jest regulaminem i obowiązuje
wszystkich. Ale ja dopiero zacząłem szkołę!
(chłopiec, lat 13, Scoil Mhuire)
Charakterystyczną

czynnikiem

różnicującym

społeczeństwa

o odmiennym wskaźniku unikania niepewności jest także stosunek uczniów
do nauczycieli. W państwach o silnym wskaźniku unikania niepewności
uczniowie preferują nauczycieli, którzy są ekspertami w każdej dziedzinie
i potrafią odpowiedzieć na każde pytania. Od nauczyciel oczekuje się
wysublimowanego języka, który im jest bardziej niezrozumiały tym
większym szacunkiem darzy się taką osobę 1. Oto przykład wypowiedzi
badanej uczennicy:
No, tutaj to ja mogę normalnie na lekcji z nauczycielem pogadać, no tam,
podyskutować, a nie jak w polskich szkołach: „Masz robić i myśleć, jak ci każę.
(dziewczyna, lat 15, Szkoła Meán Scoil Mhuire)
W kulturach o niskim wskaźniku unikania niepewności nauczyciel ma
prawo do niewiedzy, pomyłek, a uczeń do odmienności zdania. Nie
deprecjonuje się a ceni nauczycieli pracujących przystępnymi, zrozumiałymi
dla młodzieży metodami, porozumiewających się prostym językiem.

1

Ibidem, s. 212-213.
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W wymiarze męskości nie dostrzega się istotnych różnic pomiędzy
Polską a Irlandią. Obie kultury można określić jako męskie, w których
obserwowalny jest ostry podział ról w rodzinie (mężczyzna zarabia na
utrzymanie rodziny, kobieta zajmuje się domem), a w przestrzeni szkolnej
preferuje się rywalizację i dążenie do bycia najlepszym. Jednakże różnice
w dystansie władzy powodują, iż Polska i Irlandia w odmienny sposób
kształtują rolę męską i kobiecą w społeczeństwie. W Irlandii normą są
równorzędne stosunki rodziców z dziećmi, jednak na poziomie podziału ról
płciowych preferuje się wzorzec mężczyzny jako asertywnego, twardego
obrońcy swojej rodziny, natomiast dziewczynki uczone są uległości,
uczuciowości i dbałości o innych. W polskiej kulturze natomiast dziecko
stanowi osobę w pełni podległą dorosłym, którzy podobnie jak w Irlandii
dbają o ostry podział ról płciowych. W związku z tym należy podkreślić, iż
społeczeństwo irlandzkie bardzo łagodnie podchodzi do dzieci i osób
młodych, którzy w ich opinii są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,
dlatego też rolą nauczyciela jest wskazywanie właściwej drogi, ale przy
partnerskich relacjach1. Świadczą o tym wypowiedzi respondentów:
(…) Nauczyciele tutaj nie krzyczą. Traktują nas z szacunkiem, tak po
partnersku. Czasem dziewczyny coś tam robią głośno, a nauczyciele się nie
wydrą. Tu nauczycielki są kulturalne, bo mówią proszę. „Bądź cicho proszę”.
Tutaj można się nawet pośmiać z nauczycielami.
(dziewczyna, lat 15, Szkoła Meán Scoil Mhuire )
Nauczyciele czy rodzice w Irlandii postrzegają dziecko jako równą
sobie istotę, która owszem wymaga wychowania, ale nie należy odbierać jej
możliwości współdecydowania o sobie czy wolności osobistej. Stąd polskie
dzieci często miały trudności w dyscyplinowaniu siebie, winą za brak
postępów czy motywacji do nauki obarczali nauczycieli. Wskazują na to
wypowiedź badanych:
1

Por. Ibidem, s. 159-171.
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No, bo jak niczego nie wymagają, no, to my nic nie robimy, proste…
(chłopiec, lat 14, Szkoła Scoil Mhuire)
Bardziej się tutaj nauczyciele dają obrażać, bo w Polsce to tak surowo, tak
bardziej stanowczo. A tutaj każda wymówka jest dobra. Jak w Polsce
byłabym tydzień chora i nie byłabym w szkole, to musiałabym iść do
koleżanki po zeszyty. A tutaj powiem jakąś głupotkę, na przykład byłam
u babci i dlatego nie mam zeszytu, pracy domowej.

„Rozumiemy,

w porządku”. Tu jest naprawdę, tak bez stresu.
(dziewczyna, lat 14, Galway Community College)
Polska młodzież wrastając w rodzimej kulturze, w procesie socjalizacji,
przyswoiła zachowania adekwatne do oczekiwań ojczystego społeczeństwa.
Jest uległa, spolegliwa, bierna i oczekująca, a także przyzwyczajona do
wypełniania oczekiwań bez konieczności rozbudzania w sobie naturalnego
pędu

do

wiedzy,

zdobywania

nowych

umiejętności,

rozwijania

zainteresowań. Celem edukacji irlandzkiej jest natomiast - jak już zostało
wspomniane - wykształcenie w pełni autonomicznej jednostki, która własną
aktywnością, nie narzucaną z zewnątrz, docieka, eksploruje, uczy się.
Sposoby radzenia sobie z odmiennością kulturową
Analiza materiału empirycznego uzyskanego w ramach prowadzonych
przez autorkę badań oraz analiza różnic kulturowych społeczeństwa
irlandzkiego i polskiego na podstawie prac G. Hofstede oraz projektu GLOBE
umożliwiły ukazanie sytuacji młodego polskiego imigranta w nowym dla
niego środowisku kulturowym. P. Boski po analizie wyników badań nad
różnymi kulturami stwierdził, że polskiej kulturze jest zdecydowanie „bliżej”
w wielu aspektach do kultury rosyjskiej, a nie - jak byśmy oczekiwali - do
kultury Zachodu1. Zatem naturalne są znaczące odmienności w sposobie
1

P. Boski, op. cit., s. 149.
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traktowania ucznia, dziecka, młodego człowieka, w relacjach „dorosły dziecko” czy przekazie wartości w środowisku szkolnym. Polski uczeń
w sposób różnorodny radzi sobie z odmiennością w jego otoczeniu. Jedni
z nich przyjmują strategię asymilacji z czterowariantowej koncepcji strategii
akulturacyjnej J. Berry’ego, która polega na odrzucaniu własnej tożsamości
kulturowej i włączaniu się do grupy reprezentującej kulturę dominującą 1.
Przejawem przyjęcia takiej postawy jest odłączenie się od polskiej grupy
przebywającej na tym samym terenie, przejmowanie zwyczajów, sposobów
porozumiewania się przyjętych przez irlandzką społeczność oraz deklarowana
niechęć do polskiej szkoły. Oto jedna z udokumentowanych wypowiedzi:
Nie, no, w Polsce to jest masakra, tutaj mi się bardzie podoba. Traktują tu
uczniów jak ludzi po prostu. Nie ma tyle nauki, ludzie są jacyś normalni, no
i nauczyciele pomagają i w ogóle. Ja już nigdy do Polski nie wrócę.
(dziewczyna, lat 15, Szkoła Meán Scoil Mhuire)
Uczniowie ci w pełni akceptują reguły nowego środowiska, mają
regularny kontakt z przedstawicielami społeczeństwa dominującego, dzięki
czemu szybko uczą się języka, co umożliwia im funkcjonowanie na równi
z rówieśnikami na terenie szkoły. Jednakże przyjęcie tej strategii wiąże się
z odrzuceniem kultury rodzimej na rzecz tej nowej. Uleganie procesom
asymilacji przez polską młodzież umożliwia jej zostanie członkiem irlandzkiej
grupy rówieśniczej i przede wszystkim znacznie ułatwia życie szkolne. Ci,
którzy integrują się z innymi uczniami, nie mają przeważnie trudności
w szkole. Potwierdza to jedna z badanych:
No, tutaj jest taka Kamila i ona tak się bardziej z Irlandczykami trzyma, niż
z Polakami, no jeszcze z innymi obcokrajowcami. I ona jest bardzo lubiana
przez nauczycieli. Przez wszystkich. Wszyscy ją znają, jakby za pół roku, ktoś
zapytał, ktoś tak wszedł do szkoły obcy i zapytał, kto to jest Kamila L., to
1

J. W. Berry, Immigration, acculturation and adaptation, “Applied Psychology.
An International Review” 1997, vol. 46 (1), s. 10.
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każdy na przerwie, każdy nauczyciel by wiedział, kto to jest. I ona od razu
zaczęła się integrować. Jak przyszła do szkoły, to od razy tak zaczęła. A ja tak
mówię: „A po co? Mi to bez różnicy, ja mogę z Polakami”. Ale ona miała rację,
że tak się jednak nie da. Teraz ona ma właściwie wszystko…
(dziewczyna, lat 15, Galway Community College)
Jednakże z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, iż uleganie
procesom asymilacji powoduje szybkie i całkowite wykluczenie z istniejącej
na danym terenie grupy rodzimej. Zatem, jeżeli jednostka wyłamie się z tzw.
„naszej grupy - polskiej” i będzie przejawiała przyjazne zachowania wobec
grupy odmiennej, zostanie niemal automatycznie wyalienowana przez grupę
rodzimą w myśl zasady: „Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Oto jak
wyraził to jeden z badanych:
Nie, to już nie są Polacy, to jest taki odłam społeczny.
(chłopiec, lat 15 lat, Szkoła Scoil Mhuire)
Przyjmowanie postaw integracji z rówieśnikami kraju przyjmującego
traktowana jest przez część młodzieży polskiej jako porzucenie własnych,
narodowych wartości i tradycji na rzecz nowych, obcych. Osoby, które
wyłamują się z hermetycznej rodzimej grupy spotykają się z niechęcią ze
strony członków tej grupy, przypisuje się im brak lojalności, koniunkturalizm,
niskie poczucie dumy narodowej. Utrzymywanie bliskich kontaktów
z Irlandczykami skutkuje wykluczeniem lub znacznym osłabieniem relacji
z polską społecznością.
Obok asymilacji odmienną postawą stosowaną przez polską młodzież
w Irlandii jest strategia separacji, czyli odizolowywanie się od nowego
środowiska1. Uczniowie ci są negatywnie nastawieni do systemu szkolnego
w Irlandii, wymagań dydaktycznych i wychowawczych. Wskazują na to
wypowiedzi uczniów:
1

Ibidem, s. 12.
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Nie, no ta szkoła to jest śmiech. My tu nic nie robimy. Oni nas tu jak dzieci
traktują. Ja mam wrażenie, że się cofam.
(chłopiec, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Dublinie)
Skutkiem przyjętej postawy jest izolacja od członków grupy dominującej
i pozostanie w hermetycznej, polskiej zbiorowości. Wtedy też nie ma
potrzeby dostosowania się do funkcjonującej grupy irlandzkiej, gdyż istnieje
możliwość utworzenia własnej – polskiej, bez konieczności przyjmowania
nowych zasad i reguł, bo te - bezpieczne i dobrze znane - przenoszone są do
nowych warunków z kultury polskiej. Powoduje to znaczne zubożenie
kontaktów polsko-irlandzkich. Wskazują na to - między innymi - takie
wypowiedzi uczniów:
No, u nas to jest tak, że Polacy siedzą w jednym kącie, Irole w drugim. Ja tam
z nimi nie gadam.
(chłopiec, lat 13, Szkoła Scoil Mhuire)
Myślę, że my po prosu wolimy z Polakami niż się z Irlandczykami zadawać.
Nie chcemy się z nimi integrować. Oni też nie chcą. Jakoś mi nie zależy, żeby
być lubianym w klasie, no bo ja po prostu nie mam szacunku do tych ludzi. Się
zachowują dziecinnie czasami, że aż żal patrzeć.
(chłopiec, lat 14, Polska Szkoła Weekendowa w Dublinie)
Ogólnie zatem rzec można, że forma separacji prowadzi przeważnie do
izolacji i pozostawania w obrębie grupy rodzimej. Oto fragment jednego
z przeprowadzonych wywiadów:
Tworzą się takie grupy społeczne, że powiedzmy tak, Hiszpan z Hiszpanem,
Polak z Polakiem, Ruski z Ruskim, Irole z Irolami.
(wywiad 11 – Szkoła Scoil Mhuire)
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Stosujące ją dzieci polskie czas szkolny i pozaszkolny spędzają wyłącznie
w gronie rodzimym. Porozumiewają się językiem polskim, oglądają polską
telewizję, czytają polską prasę. Zatem pozostają w kręgu kultury ojczystej, nie
ucząc się i nie nabywając wzorów kultury irlandzkiej. W szkołach
skupiających większą grupę polskich dzieci jest to łatwiejsze, natomiast tam
gdzie trudno o kontakt z drugim Polakiem, młodzież przejawiająca tendencje
do separacji utrzymuje sporadyczne kontakty z innymi imigrantami.
Podsumowanie
Analiza wymiarów polskiej i irlandzkiej kultury na podstawie badań
G. Hofstede i projektu GLOBE wykazała znaczące różnice obu społeczeństw
na poziomie rodziny i szkoły. Irlandczycy preferują partnerski model relacji
„dorosły – dziecko”, zarówno w domu rodzinnym jak i szkole, zachęcając do
odpowiedzialności, podejmowania samodzielnych decyzji i aktywności
własnej. W polskiej kulturze dziecko zajmuje zdecydowanie miejsce podległe
i jest uzależnione od osoby dorosłej. Oczekuje się od niego zdyscyplinowania
i szacunku dla starszych od niego osób. W związku z tym możliwość
wypowiadania krytycznych uwag w stosunku do nauczyciela jest odbierana
przez nich jako objaw negatywnego zachowania i braku szacunku. Stąd też
młodzi Polacy zmieniający szkołę na irlandzką początkowo czują się
zagubieni, ponieważ zasady obowiązujące w Irlandii różnią się od tych, które
nabyli w procesie socjalizacji w kraju rodzimym. Dlatego też początkowo
negują strukturę funkcjonowania szkoły na obczyźnie jako tą, w której „jest
niższy poziom nauczania” i uczniowie nie szanują nauczycieli oraz dyrekcji.
Przełamanie bariery w komunikacji z kadrą pedagogiczną, między innymi
poprzez zwracanie się do nauczyciela „jak do kolegi”, jest bardzo trudne, bo
sprzeczne

z

zasadami

im

wpojonymi.

Jednakże

analiza

materiału

empirycznego wykazała, iż po upływie co najmniej 2 lat od rozpoczęcia nauki
w szkole irlandzkiej, uczniowie przejmują zachowania rówieśników kraju
przyjmującego i doceniają walory nowej szkoły, i wtedy też nie wyobrażają
sobie możliwości powrotu do ojczyzny.
© Autor/Autorzy
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SKE
STUDIA KULTUROWO-EDUKACYJNE
TOM VII - NUMER 1. - GRUDZIEŃ 2012

Aneta Kosmala, Daria Rolka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
KULTUROWE ASPEKTY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

W dobie XXI wieku ludzkość narażona jest na wiele zagrożeń, wobec
których wydaje się być bezsilna. Człowiek nigdy nie był i nie będzie wolny
od niebezpieczeństw, bowiem z faktu uczestnictwa w życiu społecznym
wynikają sytuacje ryzykowne, w istotny sposób wpływające na jego
bezpieczeństwo. Mnogość czynników generujących sytuacje o znamionach
kryzysu wraz z rozwojem cywilizacyjnym nieustannie wzrasta. Z uwagi na
brak syntetycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych
w życiu

codziennym,

koniecznych

do

zapobiegania

wystąpieniu

negatywnych zjawisk, a w razie ich zaistnienia – minimalizowania ich
skutków, szczególną uwagę należy poświęcić procesom edukacyjnym.
We współczesnym świecie edukacja wiąże się z rozwojem umysłowym
jednostki, jak również kształtowaniem sfery moralnej, emocjonalnej czy
motywacyjnej. Jest to niezwykle ważna konstatacja, albowiem zdolność
pojmowania przeobrażeń społecznych, tudzież kulturowych czy politycznych,
zachodzących obecnie w społeczeństwie, jest niezwykle istotna zarówno dla
ludzi dorosłych, jak też młodszego pokolenia. Teraźniejszość pociąga za sobą
wielość wyzwań, które właściwie zinterpretowane stanowią szansę, zaś
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nieadekwatnie odczytane mogą przyjąć formę zagrożeń. Niniejsze wyzwania
dotyczą także procesu edukacyjnego1.
Szczególną rolę w rozumieniu zjawisk współczesnego świata odgrywa
edukacja dla bezpieczeństwa. T. Siuda definiuje ją jako „działalność
dydaktyczno-wychowawczą

szkoły

oraz

organizacji

młodzieżowych

i stowarzyszeń działających w szkole i jej otoczeniu, mającą na celu
przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożeń” 2.
Istoty tego procesu upatruje się w wychowaniu społeczeństwa „na
twórczych i świadomych obywateli, rozumiejących swoje obowiązki wobec
państwa, potrafiących je wypełniać, a także odczuwających potrzebę ich
spełniania”3.
Edukacja

dla

bezpieczeństwa

porusza

istotne

treści

związane

z aspektami szeroko pojmowanych zagrożeń, dotyczących nie tylko sfery
militarnej, ale również wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej, a zatem
kultury, gospodarki, polityki, ekologii i zdrowia itp. Proces ten obejmuje
także holistyczne ujęcie kwestii rozwoju jednostki i grup społecznych,
warunkujących bezpieczeństwo.
Powyższym

treściom

nauczania

z

zakresu

bezpieczeństwa

podporządkowano następujące cele:
-

opanowanie

wiedzy

i

zdolności

z

zakresu

profilaktyki

zagrożeń,

bezpieczeństwa w okresie pokoju, kryzysu i wojny;
- wzbudzenie zainteresowania tematyką społeczną oraz obronną, jak również
kształtowanie

poczucia

odpowiedzialności

za

bezpieczeństwo

„małej”

i „dużej” ojczyzny;
- kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych działań w razie
zaistnienia sytuacji ryzykownych;

1

D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Wprowadzenie, [w:] Edukacyjne zagrożenia
i wyzwania młodego pokolenia, t. 1, (red.) D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, s. 9.
2
T. Siuda, Rola wybranych czasopism edukacji dla bezpieczeństwa, „Edukacja dla
Bezpieczeństwa” 2001, nr 4, s. 25.
3
R. Stępień, Geneza i czynniki rozwoju edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla
bezpieczeństwa. Materiały z konferencji naukowej 24 – 25. 05. 1994 roku, (red.) R. Stępień,
Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1994, s. 18.
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- doskonalenie zdolności współpracy w zespole oraz kształtowanie empatii
i zachowań pomocnych1.
Procesy i zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe, informacyjne
o zasięgu regionalnym, jak i globalnym, w kluczowy sposób wpływają na
współczesny kształt szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przyczyniając się
tym samym do zmian w holistycznie pojmowanej edukacji na rzecz
bezpieczeństwa2. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają: globalizacja,
regionalizacja, procesy migracyjne, wielokulturowość i kryzys tożsamości
narodowej.
Wskazać należy, iż wyżej wymienione zjawiska z pewnością nie
wyczerpują całego katalogu procesów rzutujących na bezpieczeństwo.
Stanowią zaledwie jedną z wielu prób ich diagnozowania. Działania te
podejmowane są coraz częściej z uwagi na fakt, iż aspekt kulturowy staje się
priorytetowym

warunkiem

zapewnienia bezpieczeństwa

w

wymiarze

personalnym i strukturalnym.
Globalizacja
W literaturze przedmiotu dotychczas nie wypracowano jednoznacznej,
powszechnie

stosowanej

definicji

pojęcia

„globalizacja”.

Według

J. Dzwończyk, globalizacja jest terminem odnoszącym się zwłaszcza do sfery
gospodarczej. W takim ujęciu zjawisko to należy rozumieć jako „proces
znoszenia barier narodowych w wymianie gospodarczej” 3. Wydaje się
jednak, iż powyższe stanowisko obejmuje jedynie jeden z wielu aspektów,
których dotyczy omawiany fenomen. W opinii wielu autorów, globalizację
należy postrzegać w sposób wielowymiarowy, wobec czego należy zwrócić
1

J. Kunikowski, Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo
i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb: ujęcie naukowe, pedagogiczne
i edukacyjne, (red.) J. Kunikowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 18.
2
R. Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2010, s. 131.
3
J. Dzwończyk, Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji, [w:] Wymiary
globalizacji: aspekty polityczno-kulturowe, (red.) Z. A. Nowak, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2002, s. 222.
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uwagę, iż procesy te dotyczą także sfery kulturowej, edukacyjnej, politycznej,
społecznej. Jak wskazuje J. Wither, ów termin należy odnieść również do
„komunikacji, informacji, kształtowania (...) tożsamości narodowej” 1.
Procesy globalizacyjne silnie oddziałują na bezpieczeństwo w ujęciu
zarówno personalnym, jak i strukturalnym. Należy podkreślić, iż globalizacja
w istotny sposób wpływać może na poprawę współpracy, przyczyniając się
do minimalizowania źródeł potencjalnych i realnych konfliktów, zarówno
w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Co więcej, kształtuje ona globalną
opinię publiczną celem wywierania wpływu na organy rządzące w aspektach
ściśle traktujących o problematyce bezpieczeństwa 2.
Z drugiej jednak strony, uwadze należy poddać fakt, iż zjawisko
globalizacji pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji w dziedzinie
bezpieczeństwa, zarówno na arenie narodowej, jak i międzynarodowej.
Wśród nich wymienia się następujące:
- wzrost aktywności grup przestępczych, w tym terrorystycznych;
- osłabienie więzi, poczucia tożsamości narodowej;
- wzrost dysproporcji między krajami industrialnymi a słabo rozwiniętymi;
- zwiększenie niebezpieczeństwa pandemiami 3.
Warto także wskazać, że fundamentalne wyzwanie dla poczucia
tożsamości kulturowej stanowi:
- rozmywanie symboli narodowych;
- przenikanie języka rodzimego obcymi zapożyczeniami;
- zatracanie tradycji narodowych.
W kosmopolitycznym stylu życiu, który podyktowany jest globalizacją,
zanika wiele wartości, niegdyś afirmowanych przez władze rządzące oraz
rzesze społeczeństwa. Wskazać tu należy między innymi na patriotyzm,
ruchy niepodległościowe oraz tradycje wojskowe. Jednocześnie następuje
rozwój wielu zwyczajów, obrzędów czy świąt, znacznie odbiegających od
tych, przyjętych w tradycji rodzimej. Co więcej, łatwo zauważyć, że kultura
1

J. Wither, Globalizacja i jej wpływ na światowe bezpieczeństwo, „Zeszyty Naukowe AON”
2008, nr 1 (70), s. 39.
2
Ibidem, s. 42 – 43.
3
R. Białoskórski, op. cit., s. 134.
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wyższego rzędu jest wypierana przez kulturę niższego rzędu (masową), a tym
samym „kanony kultury masowej, kanony sukcesu i pieniądza wypierają
jakiekolwiek wartości artystyczne”1. Ponadto, proces globalizacji umożliwia
upowszechnianie budzących niepokój zjawisk, które określa się mianem
„kultury śmierci”, jak: aborcja, eutanazja, przemoc i agresja, terroryzm,
uzależnienia, sekty religijne czy gloryfikacja wolności przez samobójstwo.
Zjawiska te dotyczą krajów całego globu.
Regionalizacja
Istotnym

zjawiskiem

wpływającym

na

kształt

współczesnego

bezpieczeństwa, a w tym także i edukacji z tegoż zakresu, jest regionalizacja.
Definiuje się ją jako „skoordynowany system współpracy międzynarodowej
państw i społeczeństw danego regionu oparty na wspólnocie potrzeb
i interesów”2. Warunkiem współdziałania, jak i integracji, jest poczucie
przynależności

do

„małej”

i

„dużej”

ojczyzny,

ukształtowanie

więzi

regionalnych w oparciu o wspólne wartości, ideały, cele, a także stopniowe
formowanie odrębności o podłożu kulturowym, politycznym, ekonomicznym
czy ideologicznym.
Zasięg procesu krystalizacji tego rodzaju świadomości uzależniony jest
od stopnia homogeniczności na tle etnicznym, rasowym, tudzież religijnym,
kulturowym czy językowym grupy społecznej tam zamieszkującej. Ilustrację
omawianego zjawiska stanowi integracja krajów europejskich. Zauważyć
należy, iż jest to ambitny, wielowiekowy, lecz niezwykle trudny proces,
którego

korzenie

sięgają

dorobku

cywilizacji

starożytnych,

tradycji

średniowiecznej, jak również rezerwuaru konfliktów czy wojen na przestrzeni
wieków. Intensyfikacja tego procesu objęła swym zasięgiem państwa
środkowo i wschodnioeuropejskie, w tym również Polskę. Budzi to – obok

1

J. Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej,
www.adamkorcz.w.interia.pl/kultur.pdf (04. 04. 2012).
2
Ibidem, s. 42.
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żywionych nadziei i pokładanych oczekiwań w tymże procesie – także szereg
obaw o zatracenie tożsamości narodowej oraz dorobku kulturowego.
Procesy migracyjne
Na zróżnicowanie kulturowe wpływają procesy migracyjne, będące
wynikiem wydarzeń o podłożu politycznym oraz ekonomicznym. Jak
zauważa J. J. Smolicz, „paradoksalnie – wiele z nich to efekty homogenizacji
płynącej z globalizacji i konsekwencje osłabienia władzy państw w kwestii
ochrony własnych granic”1.
Napływ imigrantów w istotny sposób wpływa na relacje społeczne
i kulturowe, wyrażające się między innymi rosnącą popularnością kultury
zagranicznej. W bliższej i dalszej perspektywie czasowej może to mieć jednak
głębsze implikacje w postaci pogłębienia procesu wielokulturowości, kultu
religijnego charakterystycznego dla kraju pochodzenia imigrantów, jak
również narastania problemów etniczności w ogóle. Już obecnie zauważa się
pejoratywny

wpływ

procesów

migracyjnych

na

holistyczny

kształt

bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Należy zauważyć, iż obok
wysuwanych roszczeń kulturalnych, obejmujących między innymi troskę
o język, edukację, miejsca kultu, jak również zapewnienie dostępu do
środków masowej komunikacji, coraz częściej pojawiają się postulaty
o charakterze

politycznym,

administracyjnym,

a

nawet

majątkowym.

Niejednokrotnie towarzyszą im postawy ksenofobiczne, nacjonalistyczne czy
kosmopolityczne.

Szczególnie

niebezpieczne

dla

bezpieczeństwa

wewnętrznego państwa są separatystyczne dążenia grup kulturowoetnicznych.
Powyższe działania niejednokrotnie znajdują odzwierciedlenie we
wzroście przestępczości dokonywanej w wyniku ruchów migracyjnych. Tym
samym sprzyjają one rozwojowi czynów karalnych już nie tylko o zasięgu
1

J. J. Smolicz, Globalizacja, suwerenność państwowa i wielokulturowość, [w:] Tolerancja
i wielokulturowość: wyzwania XXI wieku, (red.) A. Borowiak, P. Szarota, Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2004, s. 62.
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lokalnym czy regionalnym, ale również i międzynarodowym, globalnym.
Wśród nich wymienić można przemyt, handel bronią, narkotykami oraz
żywym towarem.
Jak podkreśla J. Czaja, „głównie z tych środowisk [migracyjnych]
wywodzą się płatni mordercy, egzekutorzy mafijni, egzekutorzy długów. Na
tym tle rodzi się

swoista subkultura najokrutniejszych przestępstw,

bezwzględnych mafiozów, dająca gotowe scenariusze do filmów i seriali
telewizyjnych”1.
Wielokulturowość
Z powyższymi zjawiskami, czyli globalizacją, regionalizacją oraz
migracjami, nierozerwalnie wiąże się wielokulturowość. W literaturze
przedmiotu

pojęcie

to

ujmowane

jest

jako

współwystępowanie

zróżnicowanych wartości, ideałów, interesów, tożsamości oraz tradycji
kulturowych, skupionych wokół pojedynczego organizmu państwowego 2.
Warto wskazać, że samo współistnienie dwóch czy więcej grup kulturowych
nie

warunkuje

procesu

wielokulturowości.

Ma

wówczas

miejsce

zróżnicowanie kulturowe. Świat styka się z wielokulturowością dopiero
wtedy, gdy zachodzą permanentne, wielopłaszczyznowe, o dobrowolnym
charakterze

kontakty

międzykulturowe,

które

implikują

generowanie

nowych jakościowo, zróżnicowanych kulturowo całości.
Należy zauważyć, iż nadrzędny cel niniejszego zjawiska stanowi
zmniejszanie dystansu między kulturowo odmiennymi rejonami świata,
aczkolwiek niejednokrotnie prowadzi on także do wyeksponowania tego
zróżnicowania3. Do powyższych rozważań nawiązuje Z. Komorowski, który
już 1975 roku uznał, że wymiar kulturowy świata obierze bilateralny kierunek
– społeczeństwa zmierzać będą do konsolidacji wartości, norm, tradycji
1

J. Czaja, op. cit., s. 43.
R. Białoskórski, op. cit., s. 146.
3
A. Śliz, Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na
przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2009, s. 36.
2
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(proces asymilacji i akulturacji) bądź też zachowania unikatowej, rodzimej
kultury1. W dzisiejszym świecie obserwuje się wyraźne przenikanie obu wizji
prezentowanych przez wyżej wymienionego autora. Z jednej strony przybiera
to formę integracji w aspekcie politycznym, która nierozerwalnie wiąże się
z poszukiwaniem tożsamości ponadnarodowej, z drugiej zaś – ruchów
preferujących etniczny separatyzm2. Wizualizację pierwszego kierunku
stanowią działania zmierzające do jednoczenia się państw zbliżonych pod
względem ekonomicznym i kulturowym, czego dobitnym przykładem jest
proces integracji Unii Europejskiej. Ilustracją drugiej tendencji jest walka
o odzyskanie bądź też zachowanie suwerenności – jako przykład można tu
podać

chociażby

rozpad

byłego

Związku

Socjalistycznych

Republik

Radzieckich czy Jugosławii.
Kryzys tożsamości narodowej
W okresie globalizacji, regionalizacji, a także wzmożonych ruchów
migracyjnych, problematyka tożsamości jest nader ważna i aktualna.
Wieloaspektowość lansowanych obecnie stylów życia, a także norm
etycznych,

czy

światopoglądów,

jak

też

wielorakość

wizji

życia

współczesnego człowieka sprawia, że wiek XXI jest często określany mianem
kryzysu tożsamości ludzkiej.
Podejmując kwestię tożsamości jednostki w kontekście jej wpływu na
problematykę

bezpieczeństwa,

należy

dostrzec,

iż

człowiek

jest

odpowiedzialny za stan otoczenia, dlatego wszelkie podejmowane przez
niego działania winny zmierzać w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju.
Jednak by mogło się to urzeczywistnić, podmiot powinien przejawiać
postawy

świadomości

oraz

odpowiedzialności,

zatem

niezbędne

jest

dysponowanie odpowiednio ukształtowaną tożsamością. Działanie to winno

1

Z. Komorowski, Pluralizm – wielokulturowość – diaspora, „Kultura i Społeczeństwo” 1975,
nr 2 – 3, s. 259-260.
2
A. Posern-Zieliński, Etniczność: kategorie, procesy etniczne, Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Poznań 2005, s. 143.
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również wyrażać się w postawach kooperacji1. Szczególnym rodzajem
tożsamości, który ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa
personalnego i strukturalnego, jest tożsamość narodowa.
H. Kubiak wskazuje, że tożsamość narodowa jest syndromem pięciu
składników:

„ducha

narodowego”,

pamięci

historycznej,

antycypacji

przeszłości, cielesnej tożsamości oraz świadomości początku własnych
dziejów2. Niezaprzeczalny jest fakt, iż kryzys tożsamości dotyczy każdej
w wymienionych wyżej sfer. Może on przejawiać się w formie incydentalnej
– załamania jednego z wymiarów, bądź też skumulowanej – dotyczącej
dwóch lub więcej aspektów tożsamości.
Warto podkreślić, iż zdolność jednostki do zachowania tożsamości jest
konstytutywnym czynnikiem zapewnienia nie tylko trwania, przetrwania,
ale i rozwoju. Rozwój pociąga za sobą konieczność zmian, ogniskując się
między innymi wokół aspektów tożsamości. Zauważyć przy tym należy, iż
tożsamość podmiotu winna podlegać procesowi permanentnego odnawiania,
albowiem w przypadku braku dbałości o zachowanie tej elementarnej
wartości, może nieść to ujemne konsekwencje zarówno
podmiotu,

jak

i

jego

otoczenia 3.

Realizowanie

dla samego

działań

na

rzecz

bezpieczeństwa winno odbywać się nie tylko w wymiarze indywidualnym,
ale istotna jest aktywność podmiotów na rzecz utrzymania bezpieczeństwa
społecznego.
Tożsamość w dobie XXI wieku jest wartością pożądaną i priorytetową
w kontekście postrzegania kultury i bezpieczeństwa. Działania na rzecz dobra
wspólnego, jak również budowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
wymagają właściwego zrozumienia naczelnych pojęć ogniskujących się
wokół omawianej problematyki. Analiza literatury przedmiotu jednoznacznie
1

M. Błaszczyk, Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia, [w:]
Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju
ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska, (red.) Z. Kurcz,
Z. Morawski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 171.
2
H. Kubiak, Tożsamość kultury i integracja europejska, [w:] Kultura polska
w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia?, (red.) R. Rybiński, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2003, s. 52-53.
3
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011, s. 77-78.
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potwierdza, iż podejmując tematykę tożsamości, należy wyraźnie wskazywać
na jej zasadniczą rolę w wyznaczaniu odrębności „ja”, aczkolwiek istotne jest
również postrzeganie tejże wartości w kontekście nadawania pewnego
poczucia

solidarności

z

innymi

podmiotami

–

uczestnikami

życia

społecznego.
Reasumując, bezpieczeństwo obejmuje wszystkie dziedziny aktywności
jednostki. Stanowi jedną z tych wartości, o które należy zabiegać w sposób
permanentny,

a

zatem

kształtować,

dokonywać

modyfikacji

i przystosowywać adekwatnie do zmieniającej się sytuacji w wymiarze
zewnętrznym i wewnętrznym. Cel niniejszego procesu tkwi w prewencji
szerokiego katalogu niebezpieczeństw, a w razie ich wystąpienia –
w podejmowaniu

zdecydowanych,

aczkolwiek

racjonalnych

działań

zmierzających do ograniczenia ich skutków.
Szczególną rolę w tym względzie odgrywa przedmiot edukacja dla
bezpieczeństwa, w treściach którego dużo uwagi poświęcono kwestiom
ogniskującym się wokół problematyki kultury i bezpieczeństwa. Zagadnienia
te poruszane są także na wczesnych etapach edukacji w ramach zajęć
przedmiotowych oraz ścieżek edukacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż
działania te powinny być podejmowane przed inne podmioty życia
społecznego, w tym zwłaszcza przez rodzinę, środki masowej komunikacji, jak
również instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Jak bowiem
wskazuje R. Jakubczak, „bezpieczeństwo narodowe tworzy cały naród
każdego dnia, pracą swoich umysłów, serc i rąk, zwiększając siłę narodową,
chroniąc swe wartości oraz interesy narodowe i broniąc ich przed
nieustannymi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, a także tworząc
sprzyjające interesom państwa warunki w środowisku międzynarodowym” 1.

1

R. Jakubczak i inni, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla
studentek i studentów, „Bellona”, Warszawa 2003, s. 120.
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Katarzyna Kułakowska
Uniwersytet Warszawski
CZY W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM
TEATR WCIĄŻ JEST NOŚNYM MEDIUM MÓWIENIA O RZECZYWISTOŚCI?

Lata siedemdziesiąte. Kryzys gospodarczy w Polsce. Szerzona przez
władze propaganda konsumpcji początkowo rozbudziła nadzieje na poprawę
warunków życia, z czasem spotęgowała frustracje. Hasło władz, „żeby Polska
rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej” coraz bardziej rozmijało się
z rzeczywistością. Mająca przywrócić równowagę rynkową podwyżka cen,
jednocześnie wydłużające się kolejki i wprowadzenie kartek na cukier,
rodziły agresję. Sprowadzanie Coca-Coli, zakazanego przez lata „napoju
kapitalistów”,

którego dostępność w

latach

siedemdziesiątych

miała

podkreślać „otwartość” epoki Gierka, stało się przejawem jawnej kpiny
i arogancji władz. W „cud na kredyt” nikt już nie pokładał wiary, podobnie
jak w możliwość odrodzenia spójności życia społecznego.
Na gruncie sprzeciwu wobec rzeczywistości społeczno-politycznej rodzi
się w Polsce teatralny ruch kontrkultury. Jednym z najważniejszych źródeł
jego inspiracji był szeroki nurt krytyki kultury współczesnej, która na
Zachodzie

osiągnęła

szczególne

nasilenie

w

latach

sześćdziesiątych,

zapamiętanych jako dekada ruchów kontestacyjnych 1. I choć dla całego
teatralnego nurtu kontrkultury wspólny był sprzeciw wobec kultury
dominującej oraz krytyczna ocena stanu społeczeństwa, a w szczególności
1

A. Jawłowska, Więcej niż teatr, Warszawa 1988, s. 19.
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systemu politycznego, to na polskim gruncie realizował się on dwojako.
Z jednej strony zwracał się wyraźnie przeciwko zastanemu porządkowi,
wyrażając swój sprzeciw w prezentowanych spektaklach, z drugiej –
odmawiał uczestnictwa w dominującej kulturze, prowadząc poza jej strefą
wpływów działalność, która z braku lepszej nazwy została nazwana
„parateatralną”.
Szczególnie znaczący społecznie i politycznie stał się pierwszy z tych
dwóch nurtów, tworzony głównie przez studentów, nazwany „młodym
teatrem” czy „teatrem młodej inteligencji”. Inspirując się teatrem studenckim
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zwróconym przede wszystkim przeciwko
politycznej

rzeczywistości,

„młody

teatr”

w

odróżnieniu

od

grup

alternatywnych zajmował się przede wszystkim społecznym i politycznym
wymiarem ludzkiej egzystencji. Współtworzyły go takie zespoły, jak Teatr
Ósmego Dnia z Poznania, dwa teatry krakowskie: Teatr STU i Teatr
Pleonasmus, warszawska Akademia Ruchu, łódzki Teatr 77, zespoły lubelskie:
Grupa Chwilowa, Scena 6 i Teatr Provisorium, i wrocławski Teatr Kalambur.
To właśnie te teatry tworzyły nieśmiały zalążek demokracji, komentowały
otaczającą ich, wykoślawioną, peerelowską rzeczywistość, wyrażały pewnego
rodzaju opinię publiczną, choćby ograniczoną tylko do grona swoich widzów.
„Musisz nauczyć się nowego języka/ trzymać się rzeczy pewnych/ wyćwiczyć
uśmiech i lekko ugiąć kolana/ udawać, że nic się nie stało” 1 – ironizują ze
sceny aktorzy z Teatru Ósmego Dnia w spektaklu Przecena dla wszystkich,
jednym z ważniejszych wydarzeń historii „młodego teatru”.
Działalność parateatralną oceniali krytycznie. Dla Lecha Raczaka,
współtwórcy Teatru Ósmego Dnia, była ona „formą krótkotrwałej ucieczki
od rzeczywistości, wobec której jest bezradna, której nie chce i nie potrafi
przekształcić”2.

„Młody

teatr”

przeciwnie

–

zanurzając

się

głęboko

w otaczającą go rzeczywistość, pragnął stworzyć nowy model uczestnictwa
nie tylko w kulturze, lecz przede wszystkim w obszarze kontaktów
1

Reż. L. Raczak. Muz. G. Banaszak, J.A. P. Kaczmarek. Kreacja zespołowa. Premiera:
8 czerwca 1977. Cyt. za: J. Godlewska, Najnowsza historia teatru polskiego, Wrocław 2001,
s. 98.
2
L. Raczak, Para-ra-ra, „Dialog” 1980, nr 7, s. 134.
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międzyludzkich; model, który dotychczasowemu, opartemu na bierności,
receptywności i odtwórczości przeciwstawiałby bazujący na aktywności,
refleksyjności, twórczości i samorealizacji. „Potrzeba wypowiedzenia się
własnym głosem i potrzeba wpływania na rzeczywistość (czy raczej poczucia,
że ma się na tę rzeczywistość jakikolwiek wpływ) była we mnie tak silna, że
w końcu doprowadziło mnie to do założenia własnego teatru” 1 – wspomina
Zygmunt Dulczyński, twórca Teatru Kana ze Szczecina. Funkcjonowanie
w tamtej rzeczywistości społecznej wymagało przyjęcia postawy kreacyjnej
w obszarze „bycia z innymi”, podjęcia twórczych poszukiwań wprawiających
w „drżenie cały łańcuch tabu, konwencji i wartości uświęconych” 2. „Próbuję
ci opowiedzieć, jak ważne jest dla mnie to, co zrobiliście” – pisze Jacek
Zembrzuski do Ewy Wójciak zimą 1977 roku tuż po jednym z pokazów
Przeceny dla wszystkich – „(…) po tym, nie można wrócić do domu i żyć jak
dotąd – w świństwie. Chciałoby się coś zmienić. Przemienić się we własnym
życiu, bo już nie można tak jak wcześniej. Samemu coś z tym zrobić
w praktyce. I to nie jest żadna katharsis, to jest konieczność uronienia emocji,
którą budzi Wasz krzyk. (…) Żeby nie skończyło się na przedstawieniu” 3. To
dążenie do zmiany

podstawowych,

dominujących

wzorców

kultury,

rozsadzanie ram teatru, wykraczanie poza jego obszar, sprawiało, że ich
działalność była czymś „więcej niż teatr” 4. Aldona Jawłowska przekonuje, że
skoro takie działania dążyły do zmiany można je definiować jako ruchy
społeczne5.
1

Z. Dulczyński, Zaczynać wciąż od nowa…, [w:] Głosy czasu. Teatr Kana. 25 lat, (red.)
M. Poniatowska, R. Jagucki, M. Mostek, Szczecin 2005, s. 8.
2
J. Grotowski, Możliwość teatru, „Materiały Warsztatowe Teatru 13 Rzędów”, Opole 1962
nr 2 (brak numeracji stron).
3
Z. Gluza, Ósmego dnia, Warszawa 1994, s. 43.
4
Lata 1970-1980 to - według Aldony Jawłowskiej - czas, w których najpełniej
zamanifestowało się to zjawisko. „Były to lata między dwoma szczytowymi punktami
narastającej fali kryzysu społecznego” – pisze – „okres, którego początek otwiera, koniec zaś
zamyka pewną epokę tego teatru”. A. Jawłowska, op. cit., s. 9.
5
Według Alaina Touraine’a, teoretyka współczesnych ruchów społecznych, na którego
powołuje się też Jawłowska, najważniejszym przedmiotem konfliktu społecznego jest
kontrola nad podstawowymi wzorami kultury, które wyznaczają granice, w jakich może
realizować się w danej społeczności aktywność poznawcza, produktywność i moralność.
A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, przekład: J. Kubicka-Daab, [w:]
Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii i polityki, t. 1, (red.)
J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
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I choć istnienie „teatru-ruchu” w znaczeniu pokoleniowym kończy się
wraz z rozpoczęciem stanu wojennego, to wyraźnie można wyznaczyć linię
jego spadkobierców, wskazać zespoły, które tworząc w obszarze kultury
niezależnej, kontynuują tradycję. Zaliczyć do nich należy: Teatr Strefę Ciszy,
Porywaczy Ciał, Teatr Usta-Usta czy Komunę Otwock, która wraz ze zmianą
charakteru i miejsca pracy zmieniła nazwę na Komunę Warszawa.
Wyznaczenie pewnej linii ciągłości, tak w „młodym teatrze”, jak wśród
twórców parateatralnych, nie sprowadza refleksji o teatralnym nurcie
kontrkultury do zamkniętego fragmentu historii. Wręcz przeciwnie, ukazuje
ją jako tradycję wciąż żywą, stanowiącą pewnego rodzaju formację, która
poprzez

swoje

działania

buduje

to,

co

Tadeusz

Kornaś

nazywa

tradycjonalizmem alternatywy 1. Czy jednak środowiska akademickie wciąż
biorą w budowaniu tej tradycji udział? Czy studenci sięgają wciąż do teatru,
by mówić o rzeczywistości? Czy wykorzystują teatr do stworzenia pewnego
rodzaju platformy komunikacji, przestrzeni spotkania, tak jak działo się to
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia?

Czy

w obliczu nowych zjawisk kulturowych teatr nie stracił na sile, zwyczajnie
jako środek wyrazu z punktu widzenia młodego pokolenia się nie zestarzał?
Teatr. Student. Przestrzeń. Dzień teatralny na UW
Moja refleksja nad teatrem studenckim sprzed ponad czterdziestu lat
jest

rezultatem

Pragnienie

obserwacji

konfrontacji

współczesnego

obecnie

środowiska

popularnych

akademickiego.

teatralnych

inicjatyw

studenckich z teatrami studenckimi starszego pokolenia zaowocowało
w 2010 roku zrealizowaniem projektu Teatr. Student. Przestrzeń. Dzień
teatralny

na

UW2.

Przedsięwzięcie

miało

charakter

jednodniowego

wydarzenia artystycznego, któremu jednocześnie towarzyszyła refleksja
teoretyczna nad współczesnym środowiskiem studenckim i jego sposobami
wyrażania siebie poprzez szeroko rozumiane środki teatralne. Projekt miał na
1

Zob. T. Kornaś, Inny teatr. Alternatywne historie, [w:] Kultura niezależna w Polsce 1989–
2009, (red.) P. Marecki, Kraków 2010, s. 73.
2
Strona internetowa projektu: http://www.teatrstudentprzestrzen.blogspot.com/
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celu nie tylko stworzyć swoisty przegląd teatralny, lecz także wspomnieć
dokonania „teatru-ruchu” i pobudzić do refleksji nad tym, czy poglądy
i dążenia „teatru młodej inteligencji” związane były jedynie z określonym
momentem historycznym, czy może, choć część z nich jest aktualna także
dzisiaj.
Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się kilkanaście grup definiujących
się jako teatralne czy parateatralne, pracujących w rozmaitych estetykach,
posługujących

się

odmiennymi

środkami

wyrazu.

Podczas

piętnastominutowych przerw akademickich każda z nich prezentowała swoje
działania w rozmaitych zakamarkach i zaułkach kampusu uniwersyteckiego.
W różnych przestrzeniach jednocześnie rozgrywały się performensy, akcje,
etiudy,

interwencje

teatralne,

happeningi,

powstało

kilka

instalacji

artystycznych, doszło do kilku flash mobów1. Ten swoisty przegląd
najnowszych trendów w studenckim ruchu teatralnym, niepowtarzalny
festiwal próbujący wpisać się w dynamikę studenckiego życia, nazwany
został Teatrem w kwadrans.
Jednocześnie podczas całego dnia w zaaranżowanym w podziemiach
jednego z głównych budynków kampusu Klubie teatralnym, prezentowane
były nagrania przedstawień legendarnych teatrów studenckich, a wieczorem
wystawiane spektakle. Jedną z zaproszonych grup był Teatr NN z Lublina,
założony przez osoby związane z lubelskim teatrem studenckim końca lat
siedemdziesiątych, którego doświadczenie do dziś tkwi w nich głęboko 2. Klub
teatralny stanowił zarówno zaplecze teoretyczne wydarzenia, jak i miał na
celu wspomnieć kluby akademickie tamtych lat, będące nie tylko ośrodkiem
studenckiego życia, lecz także przestrzenią twórczej wymiany myśli, miejscem
1

Określenie pochodzi z języka angielskiego, dosłownie oznacza ‘błyskawiczny tłum’. Flash
mobem nazywa się krótkie, zazwyczaj zaskakujące przechodniów, akcje uliczne, polegające
na wykonywaniu wcześniej umówionej czynności przez niespodziewanie zgromadzony
w przestrzeni publicznej tłum. Do pierwszej akcji tego typu doszło w 2003 roku w Nowym
Jorku. Podczas Dnia teatralnego na UW, flash mobowcy w kaloszach i pod parasolami
tańczyli do nuconej przez siebie Deszczowej piosenki.
2
Tomasz Pietrasiewicz, twórca Teatru NN, od kwietnia 1998 roku dyrektor Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN”, w czasach studenckich działał w Teatrze Grupa Chwilowa założonym
w 1976 roku przy ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie. Podczas Dnia teatralnego na UW
wystawiono spektakl Taibełe i demon w jego reżyserii (Wykonanie: W. Dąbrowski.
Muzyka: J. Adamów. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2002).
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tworzenia przedstawień 1. W klubie odbyła się także podsumowująca
wydarzenie dyskusja z udziałem przedstawicieli dwóch teatralnych generacji
studentów – głos starszego pokolenia reprezentowany był przez warszawską
Akademię Ruchu, młodszego zaś przez Teatr Improwizowany Klancyk! 2.
Wieczorne spotkanie wyznaczyło wyraźne granice i wzmocniło
podziały między historycznym „teatrem studenckim” a dzisiejszym „teatrem
tworzonym przez studentów”. „Na pewno nie widzę możliwości powrotu do
tamtych formuł” – mówił biorący udział w dyskusji Janusz Majcherek,
krytyk i teoretyk teatru – „one nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości”.
Przede wszystkim, trudno dziś mówić o teatrze studenckim, skoro, jak
podkreślał Wojciech Krukowski z Akademii Ruchu, nie istnieje kultura, którą
można nazwać studencką3. „Dzisiaj kultura studencka ma charakter
środowiskowy, nie wykracza poza własne opłotki, albo czyni to rzadko, gdyż
ogranicza ją potencjał twórczy i możliwości finansowo-organizacyjne” – pisał
Edward Chudziński, historyk literatury, scenarzysta, związany od wielu lat
z Teatrem STU w Krakowie. „Być może dzieje się tak dlatego, że nie jest
emanacją jakiegoś szerszego ruchu kulturalnego ani alternatywą dla innych
wizji kultury. To ją zdecydowanie różni od zjawiska, które pod taką samą
nazwą, raczej umowną, a w odniesieniu do wielu twórców, instytucji
i faktów artystycznych zastępczą, narodziło się, ewoluowało i miało szeroki

1

„W tych klubach kłębiło się wszystko” – opowiada Lech Raczak – „tam przychodzili i mieli
swoje imprezy poeci, muzycy, przede wszystkim jazzowi, ale też muzyczni
eksperymentatorzy, tam były kabarety i poeci śpiewający. Tam zachodzili plastycy,
malarze, ci, którzy próbowali odejść od malarstwa i rzeźby w stronę akcji”. L. Raczak,
Rozmowa 01, [w:] Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze,
(red.) A. Jawłowska, Z. Dworakowska, Warszawa 2008, s. 173.
2
Klancyk! jest jedną z pionierskich grup impro w Polsce. Improwizacją teatralną zajmuje
się od 2004 roku. Nie tylko tworzy autorskie spektakle komediowe, lecz także działa
w przestrzeni publicznej, koncertuje, realizuje słuchowiska i filmy, prowadzi warsztaty.
Teatr Improwizowany występuje głównie w klubowo-teatralnych przestrzeniach
Warszawy. Strona internetowa grupy: http://www.klancyk.art.pl/index.php
3
Temu problemowi została poświęcona konferencja naukowa zorganizowana w połowie
kwietnia 2011 roku przez Fundację STU, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas obrad podjęto
ogarnięcia całości złożonego i wielorakiego zjawiska, jakim była kultura studencka
w drugiej połowie XX wieku. Pokłosiem tej konferencji jest tom Kultura studencka:
zjawisko – twórcy – instytucje, (red.) E. Chudziński, Kraków 2011.
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rezonans społeczny w PRL-u”1. „Dziś studenci nie tworzą niczego osobnego” –
stwierdził w dyskusji Błażej Staryszak z Teatru Improwizowanego Klancyk! –
„wydarzenia kulturalne, w jakich bierzemy udział, nie są w żadnej mierze
«studenckie». Są po prostu wydarzeniami”. Także zapotrzebowania obecnych
studentów, zarówno widzów, jak i twórców teatralnych, są zupełnie inne.
„Dziś ceni się rozrywkę i dobrą zabawę” – mówił Maciej Buchwald
z Klancyka.

Spektakl

niezgadzających

się

przestał
na

być

oficjalne

„kontrspotkaniem”
normy

i

młodych

wartości 2,

ludzi

przestrzenią

buntowników pragnących manifestować swój sprzeciw wobec otaczającej ich
rzeczywistości3. „Kłamie ten, kto twierdzi, że jeszcze istnieje taki teatr, jak
wówczas. Jego czas już minął. Minął bezpowrotnie” – stwierdził dobitnie
w jednym z wywiadów Krzysztof Borowiec, założyciel Grupy Chwilowej
z Lublina – „A może takiego teatru, jakiego wówczas pragnęliśmy, nikt już
nie potrzebuje? Dzisiaj teatr, to teatr. Nic więcej...”4.
Czy rzeczywiście dzisiejszy teatr tworzony przez studentów jest jedynie
projektem artystycznym i wypełnia się w jego granicach? Czy w jakikolwiek
sposób nie rości sobie praw do wykraczania po za nie? W moim rozpoznaniu
bowiem także i współczesne działania teatralne studentów rozsadzają ramy
teatru, lecz nie poprzez pragnienia, które wykraczają poza teatr, jak działo się
w przypadku „teatru-ruchu”, a poprzez coraz to nowe formy, gatunki i media,
jakimi się posługują. Śledząc działania prezentowane podczas Teatru
w kwadrans, można było zaobserwować, jak

wykorzystywane przez

studentów gatunki sceniczne ulegają rozmyciu, a związek między teatrem
a innymi sztukami performatywnymi staje się bardziej zażyły. Z perspektywy
grup biorących udział w wydarzeniu stawiania granic między tymi dwoma
1

E. Chudziński, Wprowadzenie, [w:] Kultura studencka…, op. cit., s. 7.
Zob. J. Tyszka, Daleko od głównych szlaków, [w:] Głosy czasu…, op. cit., s. 22.
3
„Kultura studencka w nowych realiach polityczno-ustrojowych i kulturowych przestała
być tym, czym była w PRL-u – przestrzenią na swój sposób uprzywilejowaną, enklawą
większej wolności twórczej, azylem dla niepokornych bądź zbuntowanych artystów,
wreszcie miejscem artykulacji nowych idei i wartości, które najpełniejszy wyraz znalazły
w światopoglądzie kontrkulturowym”. E. Chudziński, Wprowadzenie…, op. cit., s. 8.
4
K. Borowiec, Zwierzenia artysty w wieku przedemerytalnym. Rozmowa Mirosława
Haponiuka z założycielem i dyrektorem Teatru Grupa Chwilowa Krzysztofem Borowcem,
„Na przykład” 2000 nr 5 (76), http://www.tnn.pl/tekst.php?idt=2641
2
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gatunkami wydaje się nieistotne, choć, proszone o scharakteryzowanie
swojego działania, wskazywały raczej na performans niż teatr. I tak narodził
się pomysł na realizację kolejnego projektu, Stud(n)ia Performansu. Dzień
performatywny na UW 1, tym razem w pełni poświęconego performansowi.
Stud(n)ia Performansu. Dzień performatywny na UW
Przedsięwzięcia, choć tematycznie odmienne, posiadały tę samą
strukturę – składały się z krótkich, mieszczących się w przerwach
akademickich, pokazów performatywnych, nazwanych już nie Teatr, a Akcja
w kwadrans oraz z klubu festiwalowego, tym razem funkcjonującego pod
nazwą Studio Performansu, stanowiącego zaplecze teoretyczne wydarzenia.
To właśnie w klubie prezentowane były najsłynniejsze światowe rejestracje
historii

performansu,

a

wieczorem

odbył

się

Pojedynek

Tytanów,

performatywny – tak w formie, jak i w treści – sparing między Wojtkiem
Ziemilskim2 a Edytą Kozak 3. Orężem w tej

walce były

wcześniej

przygotowane przez nich audiowizualne nagrania stanowiące inspiracje ich
własnych

działań.

W

większości

były

to

fragmenty

przedstawień

wykorzystujące tak zwane nowe media, które w teatrze zaczynają
funkcjonować jako stosunkowo nowe środki wyrazu, dotychczas kojarzone
w sztuce

głównie

Niewątpliwie,

to

wykorzystywanie

z

działalnością

coraz
w

większe

teatrze

performerską

czy

zainteresowanie

i

nowoczesnej

sztuką

wideo.

powszechniejsze

technologii

i

mediów

elektronicznych staje się jedną z ważniejszych przyczyn postępującego
nieustannie zacierania granic między teatrem a performansem. Co więcej,

1

Strona internetowa projektu: http://studniaperformansu.blogspot.com/2011/03/studniaperformansu.html
2
Wojtek Ziemilski – performer teatralny, reżyser, artysta visual art. Jego prace sytuują się
na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i performansu. Autor spektakli Mała narracja,
Mapa, Prolog. Pisze bloga o sztuce nowoczesnej: http://new-art.blogspot.com
3
Edyta Kozak – performerka taneczna, choreografka. Założycielka z pierwszych
niezależnych zespołów teatru tańca NEI. Twórczyni wielu spektakli tanecznych, m.in.
Gonitwa ciał, Poza, For 4, without movement, Extra dry, patenty ciała. Kierowniczka
artystyczna i twórczyni Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł w Warszawie.
Propagatorka rozwoju tańca w Polsce.
© Autor/Autorzy
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nowe media coraz odważniej ingerują w dotychczas nienaruszony w teatrze,
niemalże uświęcony związek między wykonawcą a widzem, dotychczas
zawsze oparty na „ich uchwytnym, bezpośrednim, «żywym» obcowaniu” 1.
Jak dotąd bowiem teatr był definiowany jako szczególna forma
komunikacji, która nie może istnieć, jeśli nie jest spełniony warunek fizycznej
współobecności aktora i widza. Peter Brook, wybitny brytyjski reżyser
teatralny, filmowy i operowy, uważa, że żeby mówić o teatrze wystarczy,
żeby w dowolnej, pustej przestrzeni znalazło się dwoje ludzi – jeden
poruszający się człowiek, drugi zajęty jego obserwacją. „I to już wszystko,
czego trzeba, by spełnił się akt teatru” 2. Za sprawą mediów elektronicznych,
które

umożliwiają

błyskawiczną

komunikację

ponad

jakimikolwiek

barierami czasowymi czy przestrzennymi, zmienia się jednak nasze poczucie
rzeczywistości.

Według

rozpoznania

Marshalla

McLuhana,

teoretyka

komunikacji, w przeciwieństwie do poprzednich zmian cywilizacyjnych,
elektroniczne środki przekazu przekształciły w sposób błyskawiczny zarówno
kulturę, jak i dotychczasowy system wartości. Teatr będąc „sztuką (…)
najbardziej ze wszystkich sztuk zaangażowaną w żywy nurt zbiorowego
doświadczenia” 3, reaguje na te zmiany, coraz częściej prezentując działania,
w których

dochodzi

do

spotkania

wykonawców

i

widzów

jedynie

zapośredniczonego medialnie. Czy wówczas wciąż można mówić o teatrze?
Podobne wątpliwości mają także teoretycy performansu. Erika FisherLichte uważa, że performans ma charakter nieustannego, autoreferencjalnego
sprzężenia zwrotnego, które wytwarza się między fizycznie obecnymi
uczestnikami spotkania wykorzystującymi wzajemnie swoją obecność,
dostarczającymi sobie nawzajem impulsów i inspiracji 4. Niezbędne zatem, tak
w teatrze, jak performansie, jest współbycie w określonym miejscu i czasie co
najmniej dwóch ciał, które mogłyby wymieniać się doświadczeniami.

1

J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, Wrocław 2007, s. 12.
P. Brook, Pusta przestrzeń, przekład: W. Kalinowski, Warszawa 1981, s. 37.
3
J. Duvignaud, Dwa fragmenty: Wstęp – społeczna praktyka teatru, przekład: J. Struga
[Piotr Szymanowski], „Dialog” 1971, nr 12, s. 116.
4
Zob. E. Fisher-Lichte, Estetyka performatywności, przekład: M. Borowski, M. Sugiera,
Kraków 2008.
2
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W takim ujęciu, teatr jawi się jako medialne urządzenie przekazujące
komunikaty nadawane przez uczestników wydarzenia. Christopher Balme,
zajmujący się związkami teatru i kultury wizualnej, a także sztuką nowych
mediów, mówi wręcz o jego hipermedialnym charakterze. Jeszcze na długo
przed pojawieniem się nowych mediów, teatr był przestrzenią dialogu
z mediami różnymi od siebie, miejscem przenikania się i oddziaływania na
siebie rozmaitych praktyk. Teatr jako hipermedium jest zatem zarówno
multimedialny, bo jawi się jako zestaw różnych mediów, jak i intermedialny,
ponieważ jest otwarty na wymianę, umożliwia wzajemną komunikację
wchłoniętych przez siebie mediów, i to taką, której przekazy wyrażane są
w sposób dla każdego z tych mediów charakterystyczny. Tym samym niejako
przedstawia inne media, czyni je swoim tematem 1.
Warto zwrócić uwagę, że w kontekście relacji intermedialnych teatr
i sztuka performans nie tyle rywalizują ze sobą, co wzajemnie mogą się
wzbogacać. Bowiem od czasu swoistej eksplozji popularności performansu,
która nastąpiła na przełomie dekad XX wieku2, między tymi dwoma
gatunkami sztuki rozgorzał konflikt – zarówno na polu krytyki sztuki, jak i na
arenie dyskursu naukowego. Także wokół samego performansu narasta spór,
angażujący przedstawicieli rozmaitych nauk humanistycznych, dla których
ten staje się podstawową kategorią w różnorodnych dziedzinach badań,
narzędziem, za pomocą którego analizować można niemalże każdy aspekt
ludzkiej działalności. Performans wydaje się być najbardziej poręcznym
wytrychem,

niemalże

„kluczem

do

wszystkich

zamków”3,

metaforą

1

Zob. C. Balme, Zastępcze sceny: teatr, performans i wyzwania nowych mediów, przekład:
E. Partyga, „Dialog” 2007, nr 12, s. 150-164.
2
T. Kubikowski, Performans według Marvina Carltona, [w:] M. Carlson, Performans,
przekład: E. Kubikowska, (red.) T. Kubikowski, Warszawa 2007, s. 5.
3
Pod tym hasłem toczyła się dyskusja z udziałem Wojciecha Dudzika, Dariusza
Kosińskiego, Tomasza Kubikowskiego, Małgorzaty Leyko i Dobrochny Ratajczakowej
poświęcona przeszczepianiu uprawianej w zagranicznych ośrodkach naukowych
performatyki na grunt polski. Spotkanie miało miejsce kilka miesięcy po odbywającej się
we Wrocławiu międzynarodowej konferencji Performatyka – perspektywy rozwojowe
(2006), a także po ukazaniu polskiego tłumaczenia pracy Richarda Schechnera
Performatyka: wstęp. (przekład: T. Kubikowski, (red.) M. Rochowski, Wrocław 2006).
Pytanie, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania, a które sformułował
moderator dyskusji, Dariusz Kosiński, brzmiało: czy i do czego Polacy mogą performatyki
używać, jakie możliwości i szanse ta propozycja stwarza, jakie dostrzec można w tym
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wszechogarniającą, pragnącą zmonopolizować język dyskursu współczesnej
humanistyki. Jednocześnie uchyla się jednoznacznej definicji, wymyka
ujmowaniu w terminologiczne ramy 1.
Performatyka (performance studies) jako dyscyplina akademicka jako
jest wszystkożerna – pochłania wszystkie dziedziny wiedzy i wszelkie
wymiary ludzkiej aktywności. Chce być traktowana jako transdyscyplinarna
i

transkulturowa.

To

dlatego

Dobrochna

Ratajczakowa,

teatrolog

i dramatolog, nazywa ją nauką „lekką”, mającą „lekki” przedmiot badań, to
znaczy rozległy i nieokreślony 2. Jest nim zarówno performans rozumiany
jako pokaz umiejętności, jak i tak zwane „zachowane zachowania” (restored
behaviour). Zakładają one swoiście podwójną świadomość towarzyszącą
wykonywaniu czynności, którą porównujemy w myślach z jej inną wersją –
alternatywną, wzorcową czy też wersją oryginalną, zapamiętaną przez nas
choćby fragmentarycznie3. Tego rodzaju aktywności to między innymi
odgrywanie wyuczonych ról społecznych czy stosowanie norm i zasad
regulujących życie w strukturze. Richard Schechner, pionier performatyki,
uważa, że performansem może być każde działanie ludzkie. Czy to oznacza, że
od

podwójnej

świadomości

nie

ma

ucieczki?

Czy

niemożliwa

jest

„wewnętrzna wolność od despotycznego charakteru struktury”4?
Według rozpoznania brytyjskiego antropologa, Victora W. Turnera,
życie społeczne kształtuje się w nieustannym procesie dialektycznym,
w którym rozmowę ze strukturą podejmuje przeciwna jej – nie będąca stałą
kondycją,

efemeryczna,

wolna

od

wszystkich

strukturalnych

cech

communitas. Jest ona spontaniczną, międzyludzką więzią, niezwykłą
projekcie zagrożenia, a także, czego symptomem są opory, które przeciwko performatyce
powstają. Zob. Klucz do wszystkich zamków, „Dialog” 2007, nr 7–8, s. 140–150.
1
Także podczas Stud(n)i performansu studenci mierzyli się z tym problemem. Podejmując
próbę stworzenia wspólnej definicji tego zjawiska, określali performans jako: „działanie
wyzwolone”, „romans formy z reportażem czynu”, „akcję-reakcję”, „coś, co jest
niewyrażalne w inny sposób, na co same słowa nie wystarczą”, „coś, co oddaje w pełni
doświadczenie”.
2
Zob. Klucz do wszystkich zamków…, op. cit.
3
Zob. M. Carson, Performatyka wczoraj i dziś, przekład: E. Kubikowska, „Dialog” 2007, nr 78, s. 120–128.
4
V. W. Turner, Gry społeczne, pola i metafory, przekład: W. Usakiewicz, Kraków 2005,
s. 219.
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bliskością, niespotykaną otwartością na Innego. „Działanie w strukturze
łatwo staje się jałowe i mechaniczne, jeśli zaangażowane w nie osoby nie
zanurzają się okresowo w regeneracyjną głębię communitas”1 – pisze Turner.
Communitas jest więc źródłem żywotności struktury, zaopatruje jej członków
w moc twórczą, pobudza do działania.
Gdy 30 marca 2012 o godzinie 9.30. zegar gmachu Dawnej Biblioteki
Uniwersyteckiej

zagrał

Gaudeamus

Igitur

oznajmiając

tym

samym

rozpoczęcie pierwszej przerwy akademickiej, nikt nie spodziewał się, że
struktura studenckiego życia zostanie tego dnia naruszona. Jak zwykle o tej
porze miasteczko akademickie na piętnaście minut ożyło, wyrwało się z ciszy
i skupienia, przepełniło zgiełkiem, zadrżało od niezliczonej ilości kroków,
zaszemrało potokami płynących jednocześnie rozmów, by za moment znów
oddać się naukowej refleksji i zastygnąć w bezruchu. Tego dnia jednak
porządek uniwersyteckiej codzienności zaburzyło pewne niezwykłe, nie
wpisujące się w struktury, zdarzenie. Stojąca w tłumie studentów
przepełniających jeden z korytarzy para, bez żadnej wyraźniej przyczyny,
zaczęła nagle tarzać się po podłodze. Początkowo chaotyczny ruch, z czasem
nabrał płynności, przemienił się w osobliwy taniec. Tancerze będąc
w nieustannym kontakcie, poprzez obdarzanie siebie nawzajem impulsami,
trwali w nieprzerwanym ruchu. Gest pochodzący z jednego ciała, był
początkiem ruchu drugiego. Oba stały się jednym organizmem, do którego
spontanicznie dołączały kolejne. Studenci gasili w pośpiechu papierosy,
odstawiali

niedopite

kawy

i

niczym

zahipnotyzowani

włączali

się

w działanie. Nie przyświecał im żaden cel. Celem samym w sobie stało się
nieprzerwane spotkanie w jednym czasie i miejscu. Czy w tym działaniu
można mówić o zawiązaniu się spontanicznej communitas?

1

Choć dzieło Turnera ukazało się w języku polskim w całości (Proces rytualny - struktura
i antystruktura, przekład: E. Dżurak, Warszawa 2010), sformułowania, które cytuję,
pochodzą z tłumaczenia Iwony Kurz dokonanego na potrzeby podręcznika Antropologia
widowisk (opracowanie: A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, (red.)
L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 138). Uważam, że przekład ten wierniej oddaje istotę
myśli Turnera.
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Zdarzenie zostało zainicjowane przez zaproszoną do udziału w Akcji
w kwadrans Grupę Kontakt Improwizacja1, lecz takich skutków pokazu nikt
się nie spodziewał. Taniec wymagający cielesnej wrażliwości, bazujący na
pragnieniu spotkania z drugim człowiekiem i odpowiadaniu na jego bodźce
w

bezpośrednim

kontakcie,

umożliwił,

choć

chwilowe

zaspokojenie

drzemiącej w studentach potrzeby nawiązania spontanicznej, pozbawionej
sztuczności relacji. Być może sama formuła Teatru/Akcji w kwadrans –
improwizowana, dynamiczna, intensywna, efemeryczna, nieograniczona
ramami czasowymi, nieujarzmiona przestrzennie, wybuchająca to tu, to tam,
będąca spontanicznie zawiązywaną, pełną emocji relacją między ludźmi,
wreszcie wpisana w dynamikę studenckiego życia, ale będąca poza jego
ramami – działa ożywczo na uporządkowane i przewidywalne życie
w strukturze?
Teatr/Akcja w kwadrans miał być pewnego rodzaju eksperymentem
formalnym. Okazało się jednak, że podobna, wykorzystująca moment
przerwy w całodziennych obowiązkach, forma jest już popularna w Szkocji
pod hasłem lunch theatre. I bynajmniej, nie jest to teatr niskich lotów, wręcz
przeciwnie, tworzą go bardzo dobrzy reżyserzy, dramaturdzy, grają świetni
aktorzy. Wystawiają godzinny spektakl w czasie przerwy na obiad, między
godziną dwunastą

a trzynastą,

spożywanie

posiłku.

w Kanadzie,

działa

pozwalając widzom

Widownia
lunch

box

jest

pełna2. Od
który,

theatre,

na

wielu
co

jednoczesne
lat

również

zaskakujące,

jest

utrzymywany przez państwo. Być może i w Polsce przyjdzie wkrótce czas na
„teatr przerwy obiadowej”? Już dziesięć lat temu Komuna Otwock, która
w swoich

spektaklach

współczesnego

zazwyczaj

społeczeństwa,

bardzo

podczas

trafnie

diagnozuje

Design/Gropius3

dzieliła

stan
się

z widownią takim oto rozpoznaniem: „bez względu na to, co jest istotą
1

Kontakt Improwizacja to forma tańca współczesnego, to rodzaj improwizacji tanecznej,
w której punkty fizycznego kontaktu są punktami, w których rozpoczyna się eksploracja
ruchu poprzez improwizacje.
2
Zob. Teatr nie lubi mechaniki. Rozmowa Pawła Łysaka z Jerzym Gurawskim, „Teatr” 2010,
nr 5, s. 56-59.
3
Design/Gropius. Reż. G. Laszuk. Muzyka: M. Moretti (oryginalnie), M. Szupla Szuplewski,
P. Zakrocki. Wykonanie: Komuna Otwock. Warszawa 2002.
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człowieka, na pewno i tak wybierze wygodne krzesło i smaczne jedzenie, to
w tym momencie kończą się wszystkie rewolucje, wszelkie przemiany”1.
Może to właśnie lunch theatre, skryty pod płaszczykiem niegroźnego „grania
do kotleta” stanie się niebawem narzędziem zmian?
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WSPÓŁCZESNE OJCOSTWO
W ŚWIETLE PEDAGOGICZNYCH BADAŃ TOMASZA SOSNOWSKIEGO

Zmiana

kulturowych

paradygmatów

w

kierunku

wartości

humanistycznych zmierza do obalenia stereotypów ról płciowych oraz
tradycyjnie postrzeganego modelu rodziny. Doszło do równouprawnienia
roli matki i ojca w zakresie pełnionych funkcji wychowawczych, stąd też
ojcostwo – kategoria na polu badawczym przez długi czas zaniedbywana –
dziś „domaga się” wieloaspektowej analizy prowadzącej do dogłębnego
zrozumienia problemów, trudności, tendencji w jej obszarze występujących.
Studia literaturowe pokazują, że dorobek teoretyczny i empiryczny dotyczący
problematyki ojcostwa jest stosunkowo wąski. W perspektywie „zmierzchu
rodziny patriarchalnej”1 potrzebna jest naukowa aktualizacja przestrzeni
dawniej zbadanych i odkrycie nowych bezustannie kreowanych przez
społeczno-kulturową, jakże zmienną rzeczywistość. Jako częściowa (może
wręcz cząstkowa) odpowiedź na te potrzeby pojawia się książka Tomasza
Sosnowskiego pod tytułem Ojciec we współczesnej rodzinie - kontekst
pedagogiczny2. Pozycja ta jest pierwszą samodzielną monografią autora
i jednocześnie jedną z niewielu wśród dostępnej literatury oscylujących
1

K. Pospiszyl, Czy zmierzch rodziny patriarchalnej? „Problemy Rodziny” 1996, nr 6.
T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie - kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.
2
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wokół tematyki ojcostwa na niwie pedagogicznej. Publikacja ta powstała
jako odzwierciedlenie kilkuletnich zainteresowań autora pedagogiką rodziny,
w zakresie której najbardziej wnikliwe rozważania skupia na osobie ojca
i relacjach zachodzących między nim a matką i dzieckiem. Prywatnie autor
sam jest ojcem dwójki dzieci, jednak nie dzieli z czytelnikiem osobistych
doświadczeń, nie udziela porad, nie moralizuje. Swojej książce, nota bene
opartej na części rozprawy doktorskiej, nadaje charakter jednoznacznie
naukowy. Poza rozległą częścią teoretyczną, w której wieloperspektywicznie
ujmuje

naturę

ojcostwa

poprzez

pryzmat

teorii

socjologicznych,

psychologicznych i pedagogicznych, Tomasz Sosnowski zamieszcza wyniki
badań własnych otrzymanych w sposób eklektyczny poprzez umiejętne
przeplatanie metod ilościowych z jakościowymi. Praca podzielona jest
wyraźnie na trzy części: teoretyczną, empiryczną i podsumowującą, co sprzyja
przejrzystości wywodu i ułatwia czytelnikowi weryfikację przyjętych w niej
założeń. Fragment teoretyczny jest mniej rozbudowany niż pozostałe części
pracy i obejmuje dwa rozdziały.
Rozważania nad podjętą tematyką zdają się być uzasadnione na tle
aktualnych

przemian

kulturowych.

Aksjologiczny

porządek

osadzony

w mentalności społeczeństw ulegał reorganizacji, aby dziś prymat przyznać
takim

wartościom

jak

sukces,

indywidualizm,

niezależność

dalece

odbiegających od tradycji i jednej z jej wytycznych, jaką jest rodzina.
Tradycja i sztywność zasad nie dają już jasnej odpowiedzi na pytania
o tożsamość jednostki ludzkiej

i zakresy

roli, jakie

ma

wypełniać.

Relatywizmowi poddaje się wiele istotnych społecznie i kulturowo kategorii,
wśród których znalazła się – niegdyś jednoznacznie wyznaczona standardami
socjalizacji, a dziś nieco względna i dopuszczająca na wielorakość swoich
odmian

–

kategoria

ojcostwa.

Współczesny

ojciec

niejako

schodzi

z piedestału, rozstaje się z mianem „głowy rodziny”, „protoplasty rodu”,
„żywiciela”, by stanąć na równi z matką i jak ona angażować się
w wychowanie dzieci i prowadzenie domu. Tomasz Sosnowski zauważając
zmieniające się realia współczesności w swojej książce zwraca uwagę na
konieczność

redefinicji

© Autor/Autorzy
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przeanalizować ów niezagospodarowany badawczo obszar. Jak napisał,
„podjęte badania dotyczące problematyki ojcostwa wydają się zasadne ze
względu na społeczne potrzeby określenia na nowo roli ojca, jaką powinien
on spełniać w procesie wychowania dziecka w rodzinie, w zmieniających się
warunkach społecznych” (s. 10).
Część pierwsza książki poświęcona jest teoretycznym podstawom
problematyki dotyczącej pozycji i roli ojca w rodzinie. Autor dokonuje
w sposób

nieco

fragmentaryczny

przeglądu

definicji

pojęć

„ojciec”

i „ojcostwo” i dochodzi do konkluzji, że pierwszy termin oznacza pewną
formę statyczną, podczas gdy ojcostwo implikuje aktywność i działanie, jak
dodaje, jest procesem a nie momentem (s. 17). Takie dynamiczne
przedstawienie ojcostwa rozumianego jako nieustanne „stawanie się” oddaje
humanistyczny wymiar, w jakim porusza się autor. W literaturze przedmiotu
najczęściej wyróżnia się aspekt prawny, biologiczny oraz duchowy ojcostwa 1.
Tomasz Sosnowski stawia krok naprzód i dodaje pomijany dotąd aspekt
pedagogiczny

obejmujący

zadania

wychowawcze,

opiekuńcze,

zabezpieczające i wdrażające do uczestnictwa w kulturze. Pedagogiczny
kontekst publikacji zdecydowanie uzasadnia propozycję autora, rodzi się
jednak pytanie, czy zostanie ona na dobre włączona do istniejących
podziałów? Czy konstruując aspekt pedagogiczny ojcostwa nie należałoby
owej

klasyfikacji

uzupełnić

o

aspekt

psychologiczny,

socjologiczny,

kulturowy itd.? Niemniej, Tomasz Sosnowski skupiając się w głównej mierze
na przestrzeni pedagogicznej ojcostwa wypełnia ją treścią założeń pedagogiki
humanistycznej i personalistycznej. W duchu tych nurtów rodzina jawi się
jako polimorficzny układ indywidualnych, niepowtarzalnych osobowości,
który przeciwstawiony został socjologicznie pojmowanej definicji rodziny
jako grupy społecznej czy środowiska społeczno-wychowawczego. Autor
akcentuje, że w procesie wychowania dochodzi do rozwijania osobowości,
„maieutyki osoby” (s. 37), czego początkiem nie jest dyktatorska presja
1

M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2010,
nr 6.
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rodzica, ale inicjatywa dziecka. Wychowanie odbywa się poprzez spotkanie
dwóch podmiotów, jednym z nich jest ojciec – kooperator i współpracownik
w tym dziele.
W określaniu ram pojęcia „ojciec” i poszukiwaniu jego treści autor
opiera się o wybrane teorie socjologiczne i psychologiczne. Kilkakrotnie
podkreślając relacyjny charakter ojcostwa (s. 18) i znaczenie otoczenia
w kreowaniu jego istoty Tomasz Sosnowski analizuje pojęcie „roli” przez
pryzmat teorii symbolicznego interakcjonizmu. Semantyczny zakres tej
definicji wedle obranej przez autora teorii znajduje się na przestrzeni między
dwoma biegunami: oczekiwaniami społecznymi po jednej stronie i realnymi
zachowaniami jednostki po drugiej. „Rola ojca jest dokładnie tym, czego
oczekują od niego inni członkowie rodziny (w szczególności matka, dzieci)
i w rezultacie takie zachowanie staje się jego określoną rolą” (s. 40). Może
niepokoić przerzucenie aktywności kreacyjnej roli ojca na najbliższe
otoczenie, jednak efekt końcowy tego procesu nie jest skończony, autor
docenia twórczy wkład, indywidualizm i kreatywność samego w tworzeniu
roli implikującej funkcje, które realizuje na polu rodzinnym.
Poszukując genezy obrazów współczesnych ról ojcowskich Sosnowski
doniosłe znaczenie przypisuje doświadczeniom wyniesionym z rodziny
pochodzenia i w tym kontekście odwołuje się do społeczno-uczeniowej teorii
osobowości Juliana B. Rottera. Badacz docenia znaczenie przeszłych
doświadczeń

wyniesionych

z

rodziny

macierzystej

dla

obecnego

funkcjonowania w roli ojca oraz wyraźnie afirmuje nieco kontrowersyjny
fakt „dziedziczenia ojcostwa”1. Jednak wybór teorii społeczno-uczeniowej nie
jest przypadkowy, autor próbuje pokazać, że późniejsze doświadczenia mogą
modyfikować konsekwencje doświadczeń wcześniejszych. I choć pryzmat
biografii uznaje za niezwykle istotny, to jednak obrana koncepcja teoretyczna
prowadzi czytelnika do optymistycznej konkluzji, iż doświadczenie błędów
wychowawczych w okresie wczesnodziecięcym nie musi rodzić wypaczeń
w roli ojca w życiu dorosłym.
1

M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Lublin
2002, s. 8.
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Tomasz Sosnowski nie pomija całożyciowego procesu uczenia się
zachowań ojcowskich i w tym kontekście odwołuje się do teorii społecznopoznawczej A. Bandury. Zgodnie z założeniami tej koncepcji większość
zachowań jest wyuczona obserwacyjnie dzięki modelowaniu. Co ciekawe,
wśród

modeli

oferujących

zachowania

ojcowskie

możliwe

do

zaobserwowania i naśladowania autor oprócz własnych ojców, ojców
z grupy sąsiedzkiej czy rówieśniczej wymienił także bohaterów z ekranu
telewizyjnego.

Siła

wpływu

przekazów

filmowych

w

większości

dotychczasowych badań odnoszona była do widzów młodszych wiekiem 1.
Uwzględniając w swojej pracy oddziaływania telewizji na dorosłego
odbiorcę, Sosnowski jednocześnie docenia jej silną moc wychowawczą także
w rodzinie.
Rozdział pierwszy autor dopełnia analizą teoretyczną środowiskowych
czynników warunkujących udział ojca w wychowaniu dziecka przez pryzmat
wybranych założeń teorii ekologicznej U. Bronfenbrennera. Środowisko
rozpatrywane jest tu w kategoriach systemów i podsystemów ujętych
hierarchicznie w perspektywach mikro-, mezo-, egzo- i makro-. Między
jednostką a tymi środowiskami zachodzi dwustronna, dialektyczna relacja
w związku z tym czynniki środowiskowe mogą wpływać na rolę, jaką pełni
ojciec w rodzinie (s. 55). Przy okazji omawiania tej teorii autor powtórnie
podkreśla znaczenie wpływu zewnętrznego otoczenia na charakter pełnionej
roli

ojca:

„Istnieje

prawdopodobieństwo,

iż

ojcowie

funkcjonując

w określonym środowisku życia, mogą ulegać wpływom innych ojców,
kolegów z pracy, znajomych, żon, dzieci. W ich życiu mogą także mieć
znaczenie wizerunki ojcostwa lansowane w mediach” (s. 53). Dobór bazy
teoretycznej dla podjętych badań choć trafny i wielostronny nie jest
wyczerpujący.

Sosnowski

podkreślając

humanistyczny,

stanowiący

tło

z doświadczeń

psychologii

humanistycznej

dla

całej

wielokrotnie
publikacji
podczas

paradygmat
nie

korzysta

poszukiwania

etiologicznych wyjaśnień dla obecnego kształtu treści roli ojca. Pomijając
1

Zob. D. Lemish, Dzieci i telewizja - perspektywa globalna, Kraków 2008.
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teorie tego nurtu, jednocześnie nie docenia innych równie istotnych
czynników jak zasoby osobiste i indywidualne samospostrzeżenia mężczyzn
w roli ojców.
Rozdział drugi zatytułowany
w wychowaniu

rodzinnym”

„Ojciec

rozpoczyna

–

się

jego rola i znaczenie

od

ewolucyjnego

ujęcia

wizerunku ojca na przestrzeni dziejów. Na tle opisanego rysu historycznego
ojciec jawi się jako patriarcha reprezentujący rodzinę na zewnątrz,
odpowiedzialny za jej materialny byt, co związane jest z wysokim prestiżem
mężczyzny w społeczeństwie przez długi czas. Autor - za J. H. Pleck - wiąże
pierwszy pozytywny obraz ojca, który miał nie tylko być żywicielem rodziny,
ale pełnić inne również istotne funkcje rodzicielskie, z rozwojem nurtu
feministycznego (s. 61). Niemniej, Tomasz Sosnowski nie rozpatruje zmian we
współczesnym modelu ojca na gruncie społeczno-kulturowej redefinicji
kategorii męskości, która zdaje się być szerszą. Niektórzy socjologowie 1
niedosłownie, ale odważnie twierdzą, iż płeć męska „przechodzi do
defensywy”, czego przyczynę upatruje się w przemianach społecznej roli
mężczyzny

w

wyniku dopasowania

się

do wymagań

współczesnej

rzeczywistości. W omawianej publikacji zagadnienia te nie są poruszane,
prawdopodobnie ze względu na zawężenie problematyki do aspektów ściśle
pedagogicznych. W tym kontekście autor dokonuje charakterystyki roli ojca
we współczesnej rodzinie. Podkreśla szczególną rolę ojca, od którego
w wyniku

dokonujących

się

przemian

społecznych,

ekonomicznych,

kulturowych wymaga się zaangażowania w życie rodzinne i wychowanie
dziecka. Odcinając się od stereotypowego rozumienia ojcostwa jako
pełnienia

obowiązków

materialnego

zabezpieczania

rodziny,

Tomasz

Sosnowski podkreśla, iż udział ojca w procesie wychowania dziecka
rozpoczyna się już od momentu poczęcia (s. 66). W następnych fazach
mężczyzna poprzez nabywanie doświadczeń dojrzewa do ojcostwa, w czym
aktywnie partycypuje samo dziecko. „Dziecko wchodząc w ten dwustronny
układ relacji, pomaga ojcu w takim kształtowaniu jego osoby, aby jak
1

Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 10.
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2012 Tom VII Numer 1
www.skeces.pl

63

najpełniej mogło być realizowane uczestnictwo ojca w jego rozwoju” (s. 67).
Dokonując przeglądu badań nad rolą ojca w wychowaniu dziecka podkreśla
jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju w najważniejszych sferach
funkcjonowania syna lub córki: społecznej, intelektualnej, moralnej, płciowej,
emocjonalnej. Zaskakujące na tle dotychczasowej literatury z zakresu
problematyki ojcostwa wydaje się być to, że autor stawia znak równości
między miłością macierzyńską i miłością ojcowską (s. 75). Dotychczas
rozróżniano te dwa rodzaje uczucia, uważając, że matka bezwarunkowo
kocha swoje dziecko, podczas gdy miłość ojcowska jest niejako interesowna wywoływana jest przez oczekiwane zachowania dziecka, które musi sobie na
nią zasłużyć1. Obecne stanowisko w tej kwestii wskazuje, że miłość i jakość
relacji między ojcem a dzieckiem ma większe znaczenie w rozwoju dziecka
niż płeć rodzica.
Przemiany we współczesnym świecie przyczyniły się do zerwania
z patriarchalnym modelem rodziny i nastania epoki nowego ojcostwa –
z jednej

strony

jest

to

ojcostwo

nastawione

na

realizację

funkcji

ekspresyjnych u mężczyzn – partnerów swoich żon w prowadzeniu
gospodarstwa domowego2, z drugiej ojcostwo nieobecne mężczyzn, którzy za
priorytet uznali samorealizację i sukcesy zawodowe 3. I właśnie ojcostwu
nieobecnemu oraz jego skutkom dla systemu rodzinnego Tomasz Sosnowski
poświęca

kolejną

część

rozdziału

drugiego.

Wyróżnia

dwa

rodzaje

nieobecności ojca współczesnego, która może przybrać charakter fizyczny lub
duchowy. O ile przyczyny nieobecności fizycznej ojca można łatwo
wytłumaczyć takimi czynnikami jak: śmierć, rozwód, migracje, pobyt
w zakładzie karnym, o tyle nieobecność w aspekcie duchowym jest trudna
do zauważenia nawet przez samych członków rodziny. Za to jej skutki zdają
się odciskać silniejsze piętno na funkcjonowaniu systemu rodzinnego
i rozwoju osobowym dziecka. „Jeżeli mężczyzna nie ma ojca, to tak jakby nie
miał kręgosłupa”(s. 84) - podaje autor cytując stanowisko psychoanalityków.
1

K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1976, s. 7.
J. Lach, B. Szczupał, Rola ojca w rodzinie, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 10.
3
T. Kasprzak, Tajemnica ojcostwa, „Niebieska Linia” 2004, nr 1.
2
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Rozdział trzeci dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych
autora, których przedmiotem uczynił udział ojców w procesie wychowania
dziecka w rodzinach miejskich oraz źródła i czynniki warunkujące ten udział,
a w konsekwencji wyznaczające określone modele ojcostwa. Sosnowski
postępując w sposób logiczny i usystematyzowany dokonuje rozpoznania
stanu współczesnego ojcostwa na badanym obszarze, poszukuje jego etiologii
i projektuje pożądany jego wzór. W celu uzyskania komplementarnego
obrazu

wyników

badań

Sosnowski

połączył

metodę

sondażu

diagnostycznego z elementami metody indywidualnych przypadków, przy
czym przyznaje się do niedoskonałości metodologicznych w zakresie analiz
orientacji jakościowej (s. 96). Badaniom podlegali ojcowie zamieszkali
w mieście Białymstoku oraz ich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Autor
analizował także treść popularnych seriali telewizyjnych jak „Klan” i „M jak
miłość”.
W rozdziale czwartym Sosnowski zamieszcza rezultaty swoich badań,
które

analogicznie

do

elementów

aspektu

pedagogicznego

ojcostwa

prezentuje w czterech odsłonach pod tytułami: opieka, wychowanie, udział
w organizowaniu czasu wolnego i zabezpieczenie warunków materialnych.
Otrzymane wyniki w niektórych kwestiach zaskakują nie tylko odbiorcę, ale
także samego autora, jak na przykład to, że niemal wszyscy ojcowie
deklarują udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie
z żonami czy to, że ponad połowa badanych opiekuje się dziećmi w trakcie
choroby. Deklaracje te mogą być jednak rozbieżne z rzeczywistością. Jak
wynika z najnowszych badań OECD, statystyczny polski ojciec spędza ze
swoim dzieckiem 40 minut na dobę 1. Statystycznych ojców najwyraźniej
było niewielu w grupie badanych przez Sosnowskiego, gdyż ci zdecydowanie
silniej pod względem poświęconego czasu angażują się w wychowanie
dziecka. Większość z nich przeznacza przeciętnie dzieciom ponad trzy godziny
w ciągu doby, a przynajmniej tak deklaruje (s. 108). Sam autor przyznaje, że
otrzymane

wyniki

są

nad

wyraz

zadowalające:

„Analiza

materiału

1

Organization for Economic Co-Operation and Development, Society at Glance 2011 OECD
Social Indicators, s.19.
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badawczego

może

nasuwać

pewne

wątpliwości

związane

ze

zbyt

optymistycznym obrazem udziału w tej sferze opieki nad dzieckiem, który
wyłania się z powyższych interpretacji. Być może niektóre deklaracje
badanych zostały przez nich zawyżone” (s. 111). Przesadzone na pewno nie są
deklaracje ojców dotyczące spędzania czasu wolnego z dzieckiem na
podwórku, bo takich wśród badanych było tylko 3%. Stąd można
przypuszczać, że owe trzy godziny spędzone są nie tylko z dzieckiem, ale
także w towarzystwie telewizora. Uzyskane wyniki w badanych sferach
Sosnowski poziomuje trójstopniowo: wysokie, średnie, niskie po czym
konstruuje schemat wyodrębniający zidentyfikowane wizerunki ojców.
W zakresie

opieki

u

badanych

ojców

dominuje

poziom

średni.

Podsumowując analizę badań dotyczących udziału ojców w opiece nad
dzieckiem,

wyodrębnia

o bezpieczeństwo dzieci,

wizerunki

ojca

opiekuńczego:

dbający

opiekun dziecka chorego, poświęcający

czas

dzieciom, żywiciel dziecka. Niestety trudno przystać na określenie tych cech
mianem wizerunku tym bardziej, że autor przedstawia je rozłącznie.
Z pewnością ci sami ojcowie mieszczą się w ramach „wizerunku” opiekuna
dziecka chorego i poświęcającego czas dzieciom, dodatkowo mogą dbać
o bezpieczeństwo dzieci. Te atrybuty to jedne z wielu elementów budujących
całościowy obraz ojca opiekuńczego, nie stanowią bowiem nadrzędnych
generalizacji.
Uczestnictwo badanych ojców w wychowaniu przedstawia się na
podobnym poziomie jak opieka – średnim. Ojcowie dbają o przekaz tradycji
rodzinnej, kształtowanie cech charakteru. Sosnowski wyraża swój niepokój
związany z popularnością stosowania kar przez badanych ojców. Ma ku
temu podstawy bowiem wielokrotnie potwierdzono już w badaniach, że
apodyktyczne zachowanie ojca przyczynia się jedynie do powierzchownego
przyswojenia norm moralnych1. Bardziej optymistyczne wyniki autor
otrzymał w zakresie udzielania pomocy dzieciom w nauce szkolnej – niemal
wszyscy ojcowie zadeklarowali zainteresowanie w tej kwestii. Co ciekawe,
1

K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980, s. 105.
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Sosnowski zwraca uwagę na zależność między wykształceniem ojców
a koncentrowaniem się na nauce dzieci, która ma charakter rosnący.
Wytłumaczenia dla tego faktu szuka w wyższej świadomości pedagogicznej
tej grupy ojców oraz kompetencjach potrzebnych do rozwiązywania
problemów szkolnych. Wśród metod wychowania praktykowanych przez
białostockich ojców najbardziej popularną jest modelowanie, poniżej
powierzanie dzieciom określonych zadań do wykonania, stosowanie nagród
i wreszcie kar. Ilościową prezentację rezultatów badań autor dopełnia
jakościowymi dygresjami. Omawianie procentowego rozkładu wyników
przeplata wypowiedziami ojców oraz dzieci, co daje pełniejszy obraz
poruszanego aspektu i wielostronne

spojrzenie na sprawę zarówno

z perspektywy ojca jak i przez pryzmat odczuć dziecka. Odpowiedzi ojców
potwierdzają obawy zarówno autora jak i czytelnika o sposób spędzania
czasu wolnego z dzieckiem - niestety zgodnie z oczekiwaniami odbywa się to
w towarzystwie mediów. Przewrotne słowa Petera Sellersa „Dzisiaj
rzeczywistą głową rodziny jest ten kto decyduje, na jaki program nastawić
telewizor” doskonale obrazują współczesny portret rodzinny, do którego
telewizja i media na stałe wkroczyły. Inne formy spędzania czasu wolnego
nie

są

przez

ojców

doceniane

nawet

mimo

tego,

że

środowisko

wielkomiejskie oferuje dużą liczbę możliwości organizowania wypoczynku.
Dlatego też wyniki w zakresie zaangażowania ojców w organizację dzieciom
czasu wolnego w większości mieściły się w progu pod szyldem „niski”.
Czwarty

ostatni

aspekt

ujęty

w

tym

rozdziale

dotyczy

funkcji

zabezpieczającej ojców w rodzinie. Należyte jej wypełnianie wiąże się
z charakterem sytuacji materialnej danej rodziny, którą większość badanych
ocenia jako dobrą. Sosnowski kontrastuje te deklaracje z badaniami OBOP-u,
w których Polacy raczej negatywnie oceniają swoją pozycję ekonomiczną.
Zwraca także uwagę na zależność budżetu rodzinnego od takich zmiennych
jak wiek i wykształcenie. Ojcowie w średnim wieku i z wyższym
wykształceniem są w stanie częściej zagwarantować możliwości zaspokojenia
każdej

potrzeby

członków

rodziny

(s.

167).

Poziom

udziału

ojców

w zabezpieczaniu materialnym dziecka i rodziny plasuje się w obszarze
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wysokim, nieco niższa część ojców mieści się w poziomie średnim. Wnioski
autora potwierdzają, że tradycyjny model rodziny wiążący osobę ojca
z budowaniem finansowego zaplecza rodziny w Polsce nadal się utrzymuje.
Po diagnozie stanu zaangażowania mężczyzn w aspekt pedagogiczny
ojcostwa przychodzi czas na odnalezienie jego przyczyn, czego autor
dokonuje w rozdziale piątym. Zaczyna od przeanalizowania wpływu postaci
ojcowskich prezentowanych w programach telewizyjnych na sprawowanie
roli ojca w wychowaniu rodzinnym. Jeszcze do niedawna odnaleźć można
było w nich tradycyjny paradygmat męskości implikujący także tradycyjny
wzór ojcostwa1, jednak Sosnowski zauważa w nich szansę i źródło
pozytywnych wzorów zachowań. Autor wybiera do analizy dwa najbardziej
popularne seriale telewizyjne: „M jak miłość” i „Klan” i wyodrębnia w nich
wizerunki ojców w oparciu o charakterystyki bohaterów filmowych.
Zakwalifikowanie seriali telewizyjnych do zasobu źródeł kształtujących
naturę roli ojcowskiej w rodzinie okazało się nie do końca uzasadnione, gdyż
nie cieszą się one zbyt dużą popularnością wśród badanej grupy mężczyzn
(s. 181). Z kolei ci, którzy śledzą losy serialowych bohaterów nie twierdzą, aby
utożsamiali się z zachowaniami prezentowanymi przez Lucjana Mostowiaka
czy Pawła Lubicza. W tych okolicznościach zakłócony został porządek analizy
- szeroka charakterystyka bohaterów prezentowanych w serialach okazała
się zbędna w przypadku, gdy nie stanowią oni dla badanych ojców postaci
modelowych ani wzorców. Poproszeni o wskazanie bohaterów godnych do
naśladowania wyróżnili pewne role filmowe, co przecież nadal nie znaczy, że
czerpią z nich wzór w codziennym życiu. Inną determinantę obecnego
funkcjonowania w roli ojca autor widzi w rodzinie pochodzenia. Co czwarty
ojciec pamięta obraz swojej rodziny przez pryzmat emocji negatywnych.
Sosnowski zastanawia się, czy badani wykorzystują zachowania swoich
ojców zapamiętane z dzieciństwa. Ich deklaracje pokazują, że zapamiętane
zachowania ojców w sposób pozytywny są przez nich replikowane,
1

B. Łaciak, Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych, [w:] Nowi
mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, (red.) M. Fuszara,
Warszawa 2008, s. 164.
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natomiast tych negatywnych mężczyźni nie chcą wykorzystywać w stosunku
do własnych dzieci. Oczywiście autor negując wszelki determinizm w tej
kwestii, przyjmując omówioną bazę teoretyczną potwierdza, że nawet
negatywne

wzory

ojcostwa

mogą

być

korygowane

przez

obecne

doświadczenie. Przy poszukiwaniu źródeł budowania roli ojca badacz
wymienia także interakcje z ojcami z najbliższego otoczenia badanych, jak się
jednak okazuje mimo wzajemnych kontaktów zachowania ojcowskie
kolegów i znajomych nie są im znane. Jeśli nawet bywają zauważane, to
ojcowie wypierają się jakoby je naśladowali. Sytuacja ta znajduje
wyjaśnienie w autonomizacji rodziny w odniesieniu do społeczności lokalnej
czy atomizacji społeczeństw szczególnie w dużych miastach 1 .
W rozdziale szóstym Sosnowski dokonuje swego rodzaju ekstrapolacji
konstruując modele ojcostwa we współczesnych rodzinach. Potwierdza
upadek tradycyjnego modelu rodziny, wraz z którym upada patriarchat,
a jego miejsce wypełnia egalitarny schemat pełnienia ról rodzinnych przez
mężczyznę i kobietę. Niemniej ojcostwo tradycyjne nadal jest spotykane,
jako alternatywa pojawiają się trzy modele: ojciec w pewnym sensie
androgeniczny łączący cechy zarówno męskie i kobiece, ojciec o cechach,
które tradycja kulturowa przypisuje kobietom oraz model ojcostwa
negatywnego (s. 208). Autor nie wspomina jednak o kryzysie, który rodzi się
na

polu

konfrontacji

i

mieszania

się

obowiązków

ojcowskich

i macierzyńskich. Współcześni ojcowie narażeni są na zmaganie się
z dysonansem między tradycyjnym modelem ojca, którego doświadczyli
podczas ich własnego dorastania oraz dzisiejszym modelem mężczyzny
wrażliwego w relacjach rodzinnych. „Kryzys ojcostwa przejawia się
w wątpliwości – kim jest ojciec? Jaka jest jego rola? Czy jest on po prostu
‘drugą matką’, czy też jego funkcja w życiu dziecka i rodziny naznaczona jest
jakąś specyfiką?”2. O tym, jaki jest współczesny ojciec, Sosnowski mówi
opierając się na podstawie empirycznych danych i określa modele ojcostwa
w
1
2

badanym

środowisku

miejskim.

Wyróżnił

model

świadomego

Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
A. Krajewska, Konteksty ojcostwa, [w:] Nowi mężczyźni? …, op. cit., s. 89.
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i odpowiedzialnego ojcostwa, model pragmatyczny i model ojca nieobecnego
emocjonalnie. Jak sam podkreśla, w wielu sytuacjach ten sam mężczyzna
może być przedstawicielem różnych modeli ojcostwa (s. 211). Być może ujęcie
ich w formie statycznych podziałów nie jest najlepszym rozwiązaniem skoro
stanowią raczej ruchomą mozaikę, w której zależnie od okoliczności dana
cecha wysuwa się na plan pierwszy.
W ostatnim, podsumowującym rozdziale autor przedstawia model
postulowany, mieszczący w sobie jedynie pożądane zachowania ojcowskie,
zarazem będący obrazową reprezentacją aspektu pedagogicznego ojcostwa.
W osnowie pedagogiki humanistycznej Sosnowski konstruuje ów model,
w którego centrum znajdują się równe podmioty: dziecko, matka, ojciec
zdolne do budowania trwałych i wartościowych relacji poprzez „spotkania”
(s. 221). Ojcostwo w tym kontekście jawi się jako aktywny proces udziału
ojca

w

opiece

nad

dziećmi,

wychowaniu,

przekazywaniu

wartości,

organizowaniu czasu wolnego, obowiązkach domowych. Jako użyteczne
wskazania dla praktyki autor formułuje pytanie o to, jak podnieść poziom
kultury pedagogicznej ojców i świadomości ich ojcostwa oraz udziela na nie
zdawkowych odpowiedzi, które jak sam podkreśla wymagają dalszego
uszczegółowienia.
W zakończeniu Sosnowski wskazuje zaniedbane naukowo obszary
problematyki ojcostwa, do których podjęcia - ze względu na pedagogiczny
punkt widzenia - autor wzywa, a wśród nich: rodziny ojców migrujących,
ojców samotnie wychowujących dzieci, miejsce ojca we współczesnej
rodzinie, czynniki mające wpływ na pełnioną w przyszłości rolę ojcowską,
modeli roli ojca w innych krajach i inne. Otwarta formuła zakończenia
pozostawia odbiorcę w stanie refleksji, a pasjonatów problematyki inspiruje
do dalszych poszukiwań.
Książka Ojciec we współczesnej rodzinie - kontekst pedagogiczny
autorstwa Tomasza Sosnowskiego to istotna pozycja wśród publikacji
pedagogicznych

dotyczących

tematyki

ojcostwa

na

naszym

rynku

wydawniczym. Autor celnie trafia w lukę, jaka od dłuższego czasu istniała
w obszarze przedstawionej problematyki. Omawiane opracowanie jest tym
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cenniejsze iż prezentuje zagadnienia związane z problematyką współczesnego
ojcostwa w bogatym empirycznym kontekście. W związku z tym ma nade
wszystko

charakter

naukowy.

Jednak

dobór

metod

badawczych

z wykorzystaniem rozwiązań ilościowych i jakościowych oraz przejrzysty
sposób prezentacji zgromadzonego materiału sprawia, że książka jest
interesująca nie tylko dla pedagogów, psychologów i naukowców, ale dla
każdego dorosłego czytelnika. Praca napisana jest w sposób przystępny,
wykorzystywane koncepcje i terminy naukowe są płynnie wplecione w tok
narracji i klarownie przedstawione. Na wyróżnienie w książce zasługuje
także odwołanie do teorii psychologicznych i nowatorska interpretacja
autora roli i definicji ojcostwa przez pryzmat ich założeń. Sosnowski bowiem
transponuje

twierdzenia

wybranych

teorii

osobowości

na

grunt

problematyki ojcostwa, z ich treści komponuje różnorakie formy roli ojca,
doszukuje się różnych źródeł tę rolę określających. Zaletą także jest analiza
problemów ojcostwa bez oderwania ich od systemu rodzinnego, autor
świadomie i celowo nie traktuje ojcostwa jako osobnej kategorii. I słusznie,
bowiem nie można być ojcem nie mając dzieci i trudno spełniać się
w ojcostwie nie tworząc rodziny. W znaczenie słowa „ojciec” immanentnie
wpisana

jest

relacja

z

drugim.

Niewłaściwe

sprawowanie

roli,

zaniedbywanie funkcji ojcowskich doprowadza do zachwiania całym
rodzinnym systemem, w którym brak jednego elementu pociąga za sobą
dekompozycję całości. Na atencję zasługuję także względnie śmiała
propozycja uzupełnienia dotychczasowych pogrupowań wymiarów ojcostwa
o aspekt pedagogiczny. Omawiana publikacja wyraźnie eksponuje zadania
ojcostwa w kontekście pedagogicznym, co w dobie „trudnej młodzieży”
wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Ważne znaczenie bliskich więzi
emocjonalnych

między

funkcjonowania

oraz

członkami

niezakłóconego

rodziny

dla

przebiegu

prawidłowego
procesu

jej

wychowania

powinno być podkreślane poprzez takie publikacje jak ta. Autor ośmiela się
oprócz teoretycznej analizy przedmiotu udzielić ważkich wskazówek dla
praktyki, co jest kolejnym niekwestionowanym atutem książki. Autor udziela
bowiem odpowiedzi na pytanie o funkcjonujące dzisiaj w społeczeństwie
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modele ojcostwa, a jego wnioski zaskakują czytelnika. Obok siebie
występują sprzeczne schematy realizowania ojcowskich funkcji: tradycyjny
model

ojcostwa pragmatycznego i

nowoczesne modele świadomego

i odpowiedzialnego ojcostwa czy też ojcostwa nieobecnego. Postulowany
pedagogiczny wzorzec zgodnie z intencją autora może być wykorzystany
w pracy

terapeutycznej

w

działalności

poradni

rodzinnych,

ale

z przekonaniem mogę stwierdzić, że każdy przeciętny ojciec czytający to
opracowanie odnajdzie wytyczne ukierunkowujące go na stawanie się
lepszym.
Jeśli chodzi o słabsze elementy niniejszej publikacji, to można odnieść
wrażenie, że autor w pewnym sensie faworyzuje zewnętrzne czynniki
kształtujące udział ojców w wychowaniu dziecka. Skupia się na środowisku
dorastania, relacjach z członkami rodziny, otoczeniu w miejscu pracy,
a nawet fragment książki poświęca bohaterom ekranu telewizyjnego,
ignorując takie elementy jak bieżące doświadczenia i własna aktywność
ojców w kreowaniu ich ojcostwa. Pewien niedosyt wiąże się także z kwestią
ujawnienia zaplecza metodologicznego zastosowanego przez autora w jego
badaniach. Czytelnik dowiaduje się, że wykorzystał on ankiety skierowane
do ojców, wywiad z częścią z nich, analizę wytworów działalności dziecka,
technikę projekcyjną oraz analizę treści wybranych seriali telewizyjnych. Ten
obszerny warsztat badawczy pozostaje tajemnicą dla odbiorcy, który nie ma
wglądu do zastosowanych narzędzi. Badacz nie załączył ich w aneksie pracy,
nie wiemy też, w jaki sposób zostały skonstruowane. Pewne zastrzeżenia
budzi także ujęcie postaci ojcowskich prezentowanych w wybranych
programach telewizyjnych jako czynników wpływających na treść roli ojca
w wychowaniu rodzinnym. Można uznać tę próbę za zbyt daleko idące
posunięcie, autor powinien zachować więcej rezerwy przy szacowaniu
takiego wpływu, który jak się okazuje później jest albo niewielki, albo nie
istnieje,

gdyż

charakterystyki
odzwierciedlenia

badani

nie

bohaterów
wśród

oglądają

seriali

kanonu

wskazanych

telewizyjnych,
zachowań

ojców,

seriali.

choć
to

nie
są

Podjęte
znajdują
ciekawym

wzbogaceniem książki, pokazują przeciętnemu czytelnikowi, że sylwetki
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bohaterów, których losy śledzi, nie są jednowymiarowe i stanowią
przykładowe portrety psychologiczne współczesnych ojców.
Podsumowując, niezależnie od poczynionych przeze mnie wyżej kliku
uwag krytycznych, pracę zatytułowaną Ojciec we współczesnej rodzinie.
Kontekst pedagogiczny autorstwa Tomasza Sosnowskiego należy uznać za
interesującą i wartą uwagi, przede wszystkim ze względu na aktualne
i dogłębne pod względem pedagogicznym spojrzenie na problematykę
ojcostwa. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsza książka otwiera szerokie pole do
dalszych analiz i jest cenną pozycją, z którą powinni zapoznać się nie tylko
przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pedagogiką rodziny,
ale także sami ojcowie. Jest odpowiedzią na zaistniałą lukę w badaniach nad
ojcostwem na gruncie polskim, a zarazem pewną aktualizacją definicji
ojcostwa w momencie przemian społeczno-kulturowych funkcjonowania
współczesnej rodziny. Pedagogiczne spojrzenie na rolę ojca ocenić można
jako wysoce wartościowe, bowiem aktualny stan literatury na ten temat,
choć jest coraz bogatszy, to jednak nadal bardzo często jednostronny. Obok
dotychczasowych teologicznych, społecznych, psychologicznych kontekstów
ojcostwa pojawia się ów aspekt pedagogiczny dogłębnie przeanalizowany
przez autora i przystępnie „podany” w humanistycznym ujęciu. To właśnie ta
humanistyczna perspektywa ujawnia największy walor nowatorstwa,
bowiem zmienia spojrzenie na dotychczasowy statyczny i niejako patetyczny
konstrukt ojcostwa, czyniąc go bliższym, zmiennym i nie zawsze doskonałym
– zdecydowanie bardziej ludzkim.
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Waldemar Frąckiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ
– RODZINNA INICJATYWA EDUKACYJNA W ZAKRESIE TRADYCJI REGIONALNEJ

Edukacja szkolna w zakresie tradycji regionalnej w Polsce (oprócz
wyjątków, na przykład na Kaszubach) jest nikła, mimo wymagań
ministerialnych.

Przykładowo,

w

podstawie

programowej

kształcenia

ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie wymagań szczegółowych treści
nauczania plastyki znalazł się następujący zapis: „(…) uczeń określa swoją
przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,
zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także
uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska” (MEN, 2008). W średnich
szkołach muzycznych ponownie wprowadzany program przedmiotu: „folklor
muzyczny w Polsce” ma charakter pilotażowy. Materiały pomocnicze do
nauczania tego przedmiotu dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych
wydane przez Centrum Edukacji Artystycznej (Sobieska, 2006), w bibliotece
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie otworzyłem jako pierwszy
czytelnik w 2011 roku – piątym od wydania.
Niedostatek edukacji muzycznej i regionalnej w szkolnictwie próbują
kompensować oddolne inicjatywy. wyrastające z osobistych pasji.
Maria Pomianowska jest autorką projektu „Chopin bez granic.
Edukacja przez muzykę", w którym w 2010 (Roku Fryderyka Chopina) brało
udział kilkadziesiąt dzieci, między innymi z Wenezueli, Rosji, Burkina Faso,
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Kazachstanu, Polski. Jego celem była pomoc dzieciom najbiedniejszym
poprzez edukację muzyczną. Dzieci pracowały między innymi nad wspólnym
wykonaniem utworów Fryderyka Chopina na instrumentach typowych dla
swojego kraju. Organizacją zajmowała się Fundacja Kultura i Sztuka ponad
Granicami pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz jego
małżonki Marii Kaczyńskiej.
Z

osobistych pasji powstały

także,

na przykład:

Dom

Tańca

w Warszawie, czy – założona przez skrzypka Bartosza Niedźwieckiego –
Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej. Jan Bernad – założyciel Fundacji
„Muzyka

Kresów”

w

Lublinie

i

Międzynarodowej

Szkoły

Muzyki

Tradycyjnej – uczy też swoje córki. Muzyczna aktywność rodziców nie może
zostać nie zauważaną w domu, w rodzinie – udziela się dzieciom.
Edukacja pierwotnie miała miejsce głównie w rodzinie i opierała się
na naturalnych potrzebach dziecka: więzi z rodzicem i naśladowania go.
Rodzinna edukacja przetrwała w przekazie: języka ojczystego i komunikacji
niewerbalnej w podstawowych zachowaniach społecznych, podstaw higieny,
odżywiania (czasem tylko świątecznych potraw), najprostszych modlitw.
Współcześnie edukacja - w przeważającej mierze - przejęta została przez
zewnętrzne, państwowe lub biznesowe instytucje. Mało popularna, choć
możliwa w Polsce, jest edukacja domowa. Program podstawowej edukacji,
pierwotnie tworzony, wybierany przez rodzinę lub osobiście, obecnie jest
wymyślany przez innych i realizowany jako obowiązek szkolny. Może być to
między innymi skutkiem i przyczyną destrukcji rodzin i przekształcania
edukacji w kontaktach osobowych na bezosobowe relacje zadaniowe. Ma to
wpływ na kształtowanie osobowości, tożsamości rodzinnej, narodowej,
kulturowej.
Świadomość

tych

mechanizmów

może

być

wykorzystywana

w manipulowaniu tożsamością lub w przywracaniu naturalnej ciągłości
przekazu kultury tradycyjnej. Konstruktywnie w tym przywracaniu mogą
oddziaływać też instytucje. Na przykład na Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku
wprowadzono – z inicjatywy Mariana Domańskiego – kategorię „duży –
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mały”, promującą zespoły młodych, ale i złożone z przedstawicieli różnych
pokoleń, kapele rodzinne czy duety, na przykład babci z wnuczką.
Wielokrotnie na tym festiwalu nagradzana była kapela Dudków.
Dudka, to dawny instrument muzyczny znany z pastorałek ale i nazwisko
skrzypków,

braci:

Bronisława

i

Tadeusza

Dudków

ze

Zdziłowic,

kontynuujących – udokumentowaną przez około 150 lat – rodzinną tradycję
muzykowania. Grać uczył ich ojciec. W kapeli najmłodszym był Zbigniew
Butryn, który uczył się u Bronisława Dudki (Kapela Dudków, 2000).
Bronisław przeżywszy 89 lat zmarł w 2007 roku, a 85-letni Tadeusz w 2010.
Kapela współpracowała z Janowskim Ośrodkiem Kultury.
Szkoła Suki Biłgorajskiej w Janowie Lubelskim wyrosła z amatorskich
zainteresowań ojca i syna – Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów – regionalną
kulturą tradycyjną.
Suka biłgorajska to instrument, który zaginął na naszych ziemiach,
a ostatni jego egzemplarz prezentowany na wystawie instrumentów
w Warszawie w 1888 roku, znamy tylko z zapisów i rysunków. J. Karłowicz
w 1888 roku stwierdził, że jest ona instrumentem zupełnie „wyszłym
z użycia”. „Według opowiadania szan. właściciela, suka była dawniej
w użyciu Rusinów w Lubelskiem. Okaz wystawiony nabyty został we wsi
Bielakach (powiat biłgorajski). Ostatnim muzykiem, umiejącym używać suki,
miał być wieśniak Józef Jura, we wsi Kocudza (pow. biłgorajski)” (Karłowicz,
1888). Ilustracja wykonana piórkiem i akwarelą przez Wojciecha Gersona
w 1895 roku, tego samego egzemplarza instrumentu, zawiera opis: „Suka.
instrument smyczkowy starożytny polski nabyty w r. 188[.] we wsi Kocudza
w powiecie Biłgorajskim (pomiędzy Janowem a Frampolem). Ostatni grał na
nim Józef Góra wówczas 50-letni. Własność Józefa Pawłowskiego art. mal.
w Warszawie”. J. Stęszewski (1975) podaje, że na suce, należącej do wuja,
urodzonego w 1870 roku, grał w młodości Gilas i że kapela biłgorajska
tradycyjnie składała się z suki i bębenka z brzękadłami, a skład ten
poszerzony

o

drugi

chordofon

smyczkowy,

dotrwał

do

czasów

współczesnych, jako dwoje skrzypiec i bębenek.
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Do poszukiwań tego instrumentu i wieści o nim wśród ludzi
z okolicznych wiosek zainspirował Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego
folklorysta, redaktor Polskiego Radia, Marian Domański. Z. Butryn zaginiony
instrument zaczął odtwarzać na początku lat 90. XX wieku. Rekonstrukcję tę
rozpoczął na podstawie znaczka pocztowego o wymiarach około 3x4 cm
(Stasik, 1985).

Fot. 1. Znaczek pocztowy. Z. Stasik 1985

Później dotarł do akwareli Wojciecha Gersona, zawierającej też wymiary
instrumentu (Dahlig-Turek, 2009a, s. 12). Wykorzystał również swoje
doświadczenie amatora muzyka-lutnika i współpracę z Marią Pomianowską
- znawcą i wirtuozem instrumentów smyczkowych Euroazji.
Rekonstrukcji suki i podobnego instrumentu („fideli płockiej”) dokonał
dla

celów

muzealnych

z etnomuzykologiem

Ewą

Andrzej

Kuczkowski

Dahlig-Turek.

„Fidel

we

współpracy

płocką”

(pochodzącą

prawdopodobnie z XVI wieku, obecnie w Muzeum Mazowieckim w Płocku)
znaleziono na dnie zasypanej studni podczas badań archeologicznych
w Płocku w 1985 roku. Dokonano także rekonstrukcji podobnych „skrzypic”
z okolic Mielca na podstawie akwareli Stanisława Putiatyckiego z 1840 roku
(Dahlig-Turek, 2009b).
Instrumenty te zalicza się do grupy fideli „kolanowych” (siedząc
trzyma się pionowo opierając na udach), „paznokciowych” (struny skraca się
dotykając z boku paznokciami). Taką techniką grano na instrumentach
podobnej budowy także w Rosji na gudoku, który zaniknął w XIX wieku,
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a do dziś gra się w Bułgarii (gadułka), w krajach byłej Jugosławii (lijerica),
Grecji i Kalabrii (lira), Turcji (kemencze) a także w kulturach azjatyckich
(np. indyjskie sarangi) (Dahlig-Turek, 2009a). Ewa Dahlig (2001) nie
wyklucza, że instrument ten przywędrował do nas z migracjami ludności
z opanowanych przez Turków Bałkanów a Kocudza mogła być w przeszłości
wioską turecką.

Fot. 2. Maria Pomianowska gra na fideli kolanowej. W. Frąckiewicz 2003

Maria

Pomianowska

odtworzyła

na

tych

zrekonstruowanych

instrumentach – zapomnianą w Polsce – technikę gry paznokciowej
(Pomianowska, 2009). Od października 2010 roku prowadzi na Wydziale
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Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie autorski program
studiów - „Fidele kolanowe”. Jest to początek tworzenia wydziału muzyki
etnicznej.
Do tej pory powstało wiele suk biłgorajskich, wykonanych przez
Zbigniewa Butryna. Od niego w sposób naturalny, chcąc naśladować ojca,
nauczył się grać na skrzypcach a później na suce jego syn, Krzysztof. W 2008
roku obaj założyli i nadal prowadzą Szkołę Suki Biłgorajskiej. Uczą budować
nie tylko suki. W pracowni powstają bębenki, barabany, basy, skrzypice,
oktawki, mazanki, gęśle …

Fot. 3. Instrumenty Butrynów, Janów Lubelski. W. Frąckiewicz 2010

Pod okiem Zbigniewa Butryna każdy może prostymi narzędziami
samodzielnie wykonać instrument, zaczynając od, na przykład: moczenia
skóry w wapnie na bębenek, czy rysunku suki na desce.
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Fot. 4. Szablon suki Zbigniewa Butryna. W. Frąckiewicz 2008

Fot. 5. Zbigniew Butryn wykreśla sukę na desce. W. Frąckiewicz 2008
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Fot. 6. Wycinanie suki z deski. Kadr z filmu. W. Frąckiewicz 2008

Fot. 7. Zbigniew Butryn uczy grać na suce, Szklarnia. Kadr z filmu. W. Frąckiewicz
2011
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Nauka gry odbywa się ze słuchu (film: Frąckiewicz, 2011b). Zbigniew
Butryn nauczył grać na suce kilkudziesięciu uczniów. W Szkole można
nauczyć się grać typowe dla tego regionu melodie i rytmy: podróżniaka,
krowiarza, polki, oberka (film: Frąckiewicz, 2008, 3’12”- 3’30”).
Tradycyjna kapela biłgorajsko-janowska składała się często z dwojga
skrzypiec i bębenka zwanego "sitkiem", dlatego też koniecznym elementem
zajęć jest ćwiczenie na "sitku" rytmów i akcentów charakterystycznych
dla Roztocza Zachodniego. Można też uczyć się na skrzypcach i basach.

Fot. 8. W Szkole Suki Biłgorajskiej: Krzysztof Butryn (skrzypce), Zbigniew Butryn
(kontrabas), Stanisław Głaz (skrzypce), Janów Lubelski. W. Frąckiewicz 2008

Szkoła
Stanisławem

współpracowała
Głazem

z

z

Dzwoli,

lokalnymi
Bronisławem

wiejskimi
Bidą

z

skrzypkami:
Gródek

oraz

śpiewakami: Stanisławem Fijałkowskim (1928 - 2012) z Chrzanowa i Janiną
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Chmiel z Wólki Ratajskiej – też tancerką (Butryn, 2011). W Szkole
organizowane są również warsztaty tańców regionalnych.
Swoją siedzibę Szkoła ma w Janowie Lubelskim, w blisko stuletniej
chałupie nieżyjącego już muzykanta – Władysława Bieńki.

Fot. 8. Władysław Bieniek z saksofonem w swoim domu. Ze zbiorów domowych
W. Bieńki

Fot. 9. Szkoła Suki Biłgorajskiej – dom W. Bieńki, Janów Lubelski. W. Frąckiewicz
2008
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Fot. 10. Św. Franciszek dłuta brata Z. Butryna przed domem po W. Bieńce.
W. Frąckiewicz 2010

Dom po Władysławie Bieńce, dzięki Butrynom, staje się ośrodkiem
kontynuacji i odtwarzania kultury regionalnej, nie tylko muzycznej.
Przed budynkiem stanęła w 2010 roku rzeźba w drewnie św. Franciszka,
dłuta brata Zbigniewa Butryna.
Tu

odbywają

się

także

przygotowania

do

kolędowania.

Z przedstawieniem „Herodów” i śpiewem mniej znanych, regionalnych kolęd
grupa młodzieży jeździła, chodziła po okolicznych wioskach, odwiedzając
prywatne domy (film: Frąckiewicz, 2011a). Próbowano zbierać zapomniane
pieśni i wspólnie z gospodarzami śpiewano powszechnie znane kolędy.
Z mniej znanych w 2010 roku przygotowano między innymi: „Tam
w miasteczku Jeruzalu …”, „Hej! Hej! Lelija, Panna Maryja …”, „Stała nam
się nowina miła …”, „Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła …”.
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Fot. 11. i 12. Herody 2010/2011, kadry z filmu. W. Frąckiewicz 2011
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Fot. 13. Herody 2010/2011, kadr z filmu. W. Frąckiewicz 2011

Zajęcia odbywają się także w pobliskiej Szklarni w Lasach Janowskich
(ostoja konika polskiego, gdzie pracuje Zbigniew Butryn). Tu budowane są
nie

tylko

instrumenty

muzyczne

ale

i

strachy.

Strachy

później

z towarzyszeniem kapeli są rozstawiane po okolicznych polach i łąkach (film:
Frąckiewicz, 2011b). Stworzona została nowa „tradycja”, by dostać dotację dla
miejscowych artystów.
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Fot. 14. i 15. Strachy ze Szkoły Suki Biłgorajskiej, Szklarnia. W. Frąckiewicz 2011
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Fot. 16. Korowód ze strachami na wozie i kapelą, Szklarnia. Kadr z filmu.
W. Frąckiewicz 2011

Fot.

17.

Strach

ze

Szkoły

Suki

Biłgorajskiej,

Szklarnia

Kadr

z

filmu.

W. Frąckiewicz 2011

Szkoła współpracuje z Janowskim Ośrodkiem Kultury, a liczne
wykłady, pokazy, warsztaty ojciec i syn prowadzą też w różnych miejscach
Polski. Także grają do słuchu i do tańca.

© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2012 Tom VII Numer 1
www.skeces.pl

89

Krzysztof Butryn, absolwent kulturoznawstwa UMCS, pracuje jako
specjalista w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie. Jest członkiem lubelskiej Kapeli Braci Dziobaków z Woli
Destymflandzkiej. Mieszkających w Lublinie „Braci Dziobaków”, łączy
braterstwo w muzyce, a nie krwi.
Regionalna kultura tradycyjna obecnie jest owocem pasjonatów,
żyjących w cywilizacji odległej od realiów dawnej wsi.

Odległość czasu

i miejsca może być redukowana przez współczesne środki komunikacji
i dostępność do zarejestrowanych zasobów kultury. Łączyć się to może
z teatralizacją,

odczłowieczeniem

kultury

przekazywanej

w

sposób

bezosobowy. Mimo takich możliwości technicznych, jednak nadal ceni się
bezpośrednie spotkania z jeszcze żyjącymi ludźmi zanurzonymi - choćby
w przeszłości - w kulturze tradycyjnej wyrastającej z życia wsi.
Międzypokoleniowy, osobowy przekaz w rodzinie wydaje się być
gwarantem trwałości tożsamości kulturowej. Ale musi być to rodzina
z silnymi więziami. Taka też może pozytywnie promieniować na otoczenie.
Instytucje, realizując określoną politykę – nie tylko kulturalną – mogą to
wspierać albo niszczyć. Można mieć nadzieję, że przedsięwzięcie wyrastające
z osobistych pasji ojca i syna, przez swój ludzki wymiar będzie działało
konstruktywnie, choć wpisało się w mechanizm odgórnego sterowania
inicjatywami oddolnymi. Szkołę Butrynów finansowało Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Państwo za pośrednictwem ministerstwa
realizuje politykę poprzez odpowiednie proporcje w finansowym wspieraniu
inicjatyw interkulturowych, regionalnych, bądź narodowych.

„Projekt”

Butrynów nie powstał jednak głównie po to, by pozyskiwać fundusze, „bo
są pieniądze do wzięcia”. Mam nadzieję, że nie uzależni się od polityki
kulturalnej czy innej - państwowej lub ponadnarodowej. Uzależnienie od
zewnętrznego finansowania może prowadzić do ubezwłasnowolnienia
podmiotów kulturowych oraz do możliwości dowolnego sterowania kulturą,
tożsamością, świadomością osób.
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