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У контексті програми «Нова українська школа» (Міністерство освіти 
і науки України, 2016 рік) [1] та Закону України «Про освіту» (2017 рік)[2] 
актуалізується питання формування підприємницьких компетентностей, 
особливо в старшому шкільному віці. Розвиток підприємницьких 
компетентностей учнівської молоді в ХХІ столітті є необхідною умовою 
економічного розвитку країни. Трансформація ринкових відносин та 
інтеграційні процеси, що відбуваються в України зумовили стрімку зміну 
освітньоїпарадигми.

Зважаючи на це актуальним є аналіз наукових праць, пов’язаних 
з питаннями неформальної освіти та формування підприємницьких 
здібностей учнівської молоді в вітчизняній та зарубіжній науковій думці.

Концептуальні положення, що стосуються освітньої діяльності 
в закладах позашкільної освіти розглянуто в працях: О. Биковської 
(висвітлені теоретичні та практичні аспекти позашкільної освіти в 
Україні та зарубіжних країнах: Польщі, Словаччині, Білорусі, Російській 
Федерації); В. Вербицького; Є.Панченко (неформальна освіта США); 
Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко; особливості неформальної освіти 
учнівської молоді в країнах Європейського Союзу відображено в працях: 
М. Бойченко, О. Ковальчук, Р. Науменко, А. Сбруєвої та інших.

Поняття «компетентність» і «компетентнісний підхід» досліджувались: 
Н. Бібік, В. Болотов, О. Овчарук, О. Семеног, А. Хухровським та іншими.

Різні аспекти проблеми ключових компетентностей досліджували 
А. Хуторський (ключові компетенції як компонент особистісно 
орієнтованої парадигми освіти); І. Бех, Л. Гуцан, Л. Паращенко, О. Савченко 
(компетентнісний підхід в освіті).

Питання розробки й впровадження компетентністного підходу 
в зарубіжних країнах і їх адаптації до вітчизняних умов розглядають: 
Л. Паращенко, О. Пометун та інші.

Деякі аспекти формування підприємницьких компетентностей в 
закладах освіти України досліджували: Н. Куриш, О. Ліскович, А. Муха, 
Г. Назаренко, Т. Матвєєва, А. Ткачов, І. Унгурян  (формування підприємницької 
компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів); Ю. Білова, 
М. Бойко, В. Дрижак, В. Колот, Г. Назаренко, Н. Пасішник (психолого-
педагогічні аспекти та складові підприємницької діяльності школярів 
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та структура підприємницької компетентності); А. Булах, О. Сулаєва та 
М. Ткаченко (формування підприємницьких здібностей в професійно-
технічних навчальних закладах та технікумах); М. Ляшенко (формування 
фахової компетентності з основ підприємництва); В. Майковська (workshop 
як інструмент практико-орієнтованого навчання і методико-технологічний 
засіб формування підприємницької компетентності) інші. Філософські 
аспекти формування підприємницьких здібностей молоді відображено в 
дисертаційному дослідженні А. Філіпінко.

Зарубіжний досвід формування підприємницьких компетентностей 
учнівської молоді досліджували: О. Кравченко (теоретичні аспекти 
проблеми формування підприємницької компетентності учня: досвід 
країн Європи). Дисертаційне дослідження О. Романовського присвячено 
теоретичним та практичним аспектам підприємницької освіти в розвинутих 
зарубіжних країнах.

Європейська довідкова система (Key Competences for Lifelong 
Learning. A European Reference Framework) розглядає підприємницьку 
компетентність як ключову і визначає її як здатність особистості втілювати 
ідеї в життя. Вона включає креативність, творчість, інноваційність, здатність 
до ризику, а також здатність планувати і організовувати діяльність, що 
сприяє досягненню поставлених завдань [3].

Слід зазначити, що в українській педагогічній літературі поняття 
«підприємницькі компетентності» набуло широкого застосування. Більшість 
дослідників розглядають підприємницькі компетентності, як оволодіння 
різнобічними знаннями, щодо створення підприємства, здатність оперувати 
власними фінансами, креативне мислення, вміння працювати в команді.

Різні тлумачення поняття підприємницької компетентності та аналіз 
її змісту представлено в працях Ю. Білової, В. Басараб, О. Проценко, С. 
Прищепи.

Українська дослідниця Ю. Білова розглядає підприємницькі 
компетентності, як інтегральну психологічну якість особистості, яка 
проявляється в мотиваційній здатності до творчого пошуку та реалізації 
нових економічних ідей і дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в 
повсякденному, соціальному, професійному житті [4].

На думку В. Басараб підприємницька компетентність – здатність 
окреслювати стратегії своєї діяльності в будь-якій сфері життя, складати 
та реалізовувати алгоритм власних дій, діагностувати результати, здобуті в 
процесі своєї діяльності [5].

О. Проценко розглядає підприємницькі компетентності, як складний, 
суперечливий, рівневий процес, який передбачає опанування особистістю 
підприємницьких знань та становлення підприємницької поведінки та 
свідомості [4].

Отже, як засвідчив аналіз наукових праць, що стосуються розвитку 
підприємницьких компетентностей дітей та учнівської молоді, у 
сучасній науці досліджені окремі аспекти формування підприємницьких 
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компетентностей переважно в закладах загальної освіти. У вітчизняній 
педагогічній компаративістиці відсутні роботи, у яких здійснено цілісний 
розгляд проблеми формування підприємницьких компетентностей 
учнівської молоді в закладах неформальної освіти.
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ХVII–ХVIII століття характеризується століттями неспокою. Це були 
часи, коли держави і цілі народи перебували у стані практично безкінечних 
воєн. На сторожі інтересів України стояли козаки. Майже три десятиліття 
козацькі фортеці – Січі – діяли на території сучасної Херсонщини – то на 
кручах Дніпра, то на піщаних кучугурах єдиної в Європі Олешківської 
пустелі.

Актуальність обраної статті полягає насамперед у спробі довести, 
що незважаючи на всю складність історичних обставин XVII ст. козацтво 
залишалось міцною військово-соціальною конструкцією, яка хоч і 
перебуваючи під зверхністю різних держав проявляло вірність принципам, 
героїзм, і звитягу в боротьбі за волю і незалежність.
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Відновлення Запорізьких Січей на території Херсонщини зумовило 
зростання інтересу до історії запорізького козацтва, особливо до 
внутрішнього життя Січі, що позначиласяпоявою в середині – другій 
половині XVII ст. низки історико-етнографічних розвідок, дотичних різних 
сторін буття  Півдня України. На думку дослідників, в 40-90 рр. XVII ст. 
інтерес по відношенню до козацької тематики був спричинений двома 
факторами.

Насамперед, цьому в деякій мірі сприяла атмосфера епохи 
Просвітництва, та пов’язаний з нею розквіт науки та освіти в Російській 
імперії. Особливої популярності набувають історико-етнографічні розвідки.

Причини виникнення Кам’янської Січі на Херсонщині слід шукати в 
аналізі історичних подій того часу. У середині травня 1709 р.російськими 
окупаційними військами під командуванням Олександра Меншикова 
було знищено славетну Чортомлицьку Запорізьку Січ. Це було помстою 
запорожцям за зраду Івана Мазепи (краще написати «за перехід Івана 
Мазепи на сторону шведського короля Карла ХІІ») російському царю 
Петру І. Лише незначній частині січовиків вдалося пробитися через кільце 
оточення. Переважна більшістькозаків загинула, частину було взято в полон 
і відправлено на каторжні роботи, а січову старшину – страчено. Відомо, що 
у військовій ставці Петра І «східні православні брати» влаштували на честь 
знищення Січі святковий салют. За маніфестом Петра запорожців повинні 
були хапати і знищувати на усій окупованій території Гетьманщини.

Тому козаки змушені були перенести свій осередок якомога далі 
від центральної влади. Це й зумовило виникнення Кам’янської Січі, 
місцезнаходження якої визначалось прикордонною зоною між Росією та 
Туреччиною[1]. Такі обставини виникнення Кам’янської Січі дозволяють 
говорити про неї, як про Січ певною мірою нелегальну, що й мало своїм 
наслідком короткочасне її існування.

Точної дати виникнення козацького поселення у гирлі р. Кам’янки 
немає. На сьогоднішній день у питанні датування Кам’янської Січі у різних 
джерелах існують певні розбіжності. Як нам відомо, «Перевіз у Кам’янці» 
згадується серед чотирьох дніпровських перевозів, з яких дозволено було 
отримувати прибуток козакам, що знаходилися під протекцією Криму. 

Автор «Истории о козаках запорожских» Семен Мишецький 
стверджує, що після поразки антимосковського повстання під проводом 
гетьмана Івана Мазепи й знищення за наказом царя Петра І Чортомлицької 
Січі у травні 1709 р., Січ була перенесена на Кам’янку. Вже у 1711 р., за 
його словами, й ця Січ була знищена росіянами, після чого козаки змушені 
були перенести свою столицю в Олешки – на лівий берегДніпра [3, c. 50]. 

Відомий військовий інженер, історик, Олександр Рігельман у своїй 
праці «Летописноеповествование о МалойРоссии и ее народе» (1787 р.) 
в цілому повторює свідчення Семена Мишецького, розповідаючи, що Січ 
була перенесена з Олешок на Кам’янку в 1733 р. [4, с.450].

По іншому висвітлює історію Кам’янської Січі за доби перебування 
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козаків під кримською протекцією складена за наказом кошового отамана 
у 1734 р. «Записка в памятьпотомную». Згідно цієї праці після розгрому 
Чортомлицької Січі у 1709 р., козаки заснували нову Січ на Олешках, 
прожили там дев’ятнадцять років, у 1728 р. повернулися на Чортомлик, 
депробули два роки, а в 1730 р. перейшли на р. Кам’янку. 

Документи тих часів, що зберігаються у Російському державному архіві 
давніх актів, опрацьовані істориком Володимиром Мільчевим. Дослідник 
дійшов висновку, що навесні 1711 р. каральному загону під командуванням 
полковника Андрія Ушакова не вдалося здійснити покладену на нього 
місію – знищити Січ в Олешках. Аби якось реабілітуватися в очах вищого 
командування, частина російського війська спустилася вниз Дніпром та 
спалила невелике на той час запорозьке поселення на правому боці річки, в 
районі Каїрської переправи, що було подано, як зруйнування самої «нової» 
Січі [2].

 Андрій Скальковський у праці «История Новой Сечи или последнего 
Коша Запорожского» (1841 р.) [5, с. 105], повідомляючи про розгром Січі 
на Кам’янці у 1711 р. та переніс її в Олешки, взагалі не згадує «другого 
періоду» існування «Кам’янської» Січі. За його словами, з Олешок Січ була 
перенесена одразу на р. Підпільну.

Дмитро Яворницький у першому виданні праці «Історія запорізьких 
козаків» (1892 р.) не наважується однозначно прийняти точку зору або 
СеменаМишецького, або анонімного автора вище згаданої «Записки в 
памятьпотомную». У другому ж виданні свого твору (1900 р.) історик 
однозначно приймає точку зору автора «Записки в памятьпотомную». 
Згадана «Записка» − це офіційний документ, складений 29 травня 1734 р. 
(менше, ніж за два місяці після переносу Січі з Кам’янки на Підпільну) 
безпосередніми свідками подій за наказом кошового отамана Івана 
Малашевича й затверджений військовою кошовою печаткою. 

Загалом, немає підстав піддавати сумніву свідчення «Записки» 
щодо хронології Січей в період перебування запорожців під кримською 
протекцією. Незважаючи на це, теза про два періоди існування Кам’янської 
Січі 1709–1711 рр. та 1728–1734 рр. до нашого часу повторюється не тільки 
у численних популярних публікаціях, але й у академічних енциклопедичних 
виданнях.Таким чином,дана тема повинна розроблятись  і досліджуватись 
якомога ширше. 
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Dyskurs polityczny jest aktualnie jednym z najbardziej powszechnych 
form dyskursu w mediach. W związku z tym pojawia się wiele elementów, które 
można wyróżnić w jego funkcjonowaniu. Jednym z takich elementów jest rama 
„surowego ojca”, która głównie pojawia się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
ale jej poszczególne części można dostrzec także w innych krajach. W poniższym 
artykule zostanie przedstawiona definicja dyskursu oraz funkcjonowanie ramy 
„surowego ojca” stworzonej przez George’a Lakoff’a. 

Na początku powinniśmy przyjrzeć się definicji dyskursu publicznego, 
w którym zawiera się także dyskurs polityczny. Słowo dyskurs pochodzi 
od łacińskiego discursus i pierwotnie oznaczało wielokierunkowy ruch - 
synonimicznie stosowano je jako określenie rozmowy z udziałem wielu osób. 
[1, s. 81-97] Od początku dyskurs traktowano jako pewien proces myślowy, 
podczas którego w określonym porządku przechodzi się od przesłanek do 
konkluzji. Na podstawie tej definicji można zauważyć, że pojęcie to jest 
aktualnie używane w innym znaczeniu. na dzień dzisiejszy dyskurs traktuje 
się jako pewien rodzaj rozmowy, komunikatu, który niekoniecznie ma coś 
wspólnego z procesem myślowym, co można łatwo zauważyć przysłuchując się 
niektórym wypowiedziom publicznym. W przypadku języka polityki mamy do 
czynienia z trzema formami dyskursu: publicznym, polityki i politycznym. We 
wstępie do książki pt. Filozofia polityki współcześnie, Jolanta i Lech Zdybel 
rozróżniają dyskurs polityki od politycznego. Do dyskursu publicznego zalicza 
się wszelkiego rodzaju przekazy instytucji funkcjonujących publicznie. Dyskurs 
polityki to taki, który prowadzony jest przez polityków pełniących określone 
funkcje polityczne. Natomiast dyskurs polityczny opiera się na funkcjonowaniu 
mass mediów, czyli dziennikarzy i innych osób, które w sposób zaangażowany 
komentują i odwołują się do sytuacji politycznych. Ta trzecia forma dyskursu 
jest tutaj najbardziej interesująca, ponieważ to właśnie ona pozwala obywatelowi 
niemającemu żadnych informacji na dany temat, komentować i opierać się na 
wiadomościach, które zostały mu przedstawione. 
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Kolejnym aspektem, który jest ważny podczas próby zrozumienia 
funkcjonowania współczesnego dyskursu politycznego jest framing. Słowo 
framing jest używane zamiennie z jego tłumaczeniem, czyli ramowanie. To 
stosunkowo nowe zjawisko pojawiające się na pograniczu m.in. psychologii, 
socjologii i politologii, która zajmuje się badaniem treściowej zawartości 
dostarczanych komunikatów medialnych oraz roli, jaką w tym procesie 
odgrywają jednostki odpowiedzialne za przekazanie tych informacji. Analizuje 
także moc oddziaływania mediów na społeczeństwo oraz w jaki sposób wpływa 
na formowanie się współczesnych form dyskursu publicznego. Ostatnim 
zagadnieniem, które poddawane jest badanie wpływu mediów na postawy 
polityczne obywateli. [2] Robert Entman w swoim artykule pt. „Framing: 
Toward clarification of a fractured paradigm” przedstawia taką definicję 
ramowania: „polega ono na wybraniu pewnych aspektów rzeczywistości i 
uwydatnienie w tekście, aby stał się wyróżnionym problemem, zagadnieniem, 
oceną moralną, którą potem wykorzystuje się do wyolbrzymienia danego 
tematu”.  [3, s. 52] Poprzez bardzo łatwy dostęp do mediów, które przekazują 
nam wiadomości możemy dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się zarówno w 
naszym kraju, jak i najdalszych zakątkach świata. Nie zmienia to faktu, że to 
właśnie mass media decydują o tym, czego się dowiemy, a przede wszystkim w 
jaki sposób. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że media nami manipulują, 
pokazują nam urywki, kadry sytuacji, które przedstawiają kogoś lub coś w 
bardzo złym świetle lub na odwrót. To pokazuje jaką maja nad nami władzę, 
poprzez swoje działania mówią nam, co mamy myśleć i jak mamy myśleć. 
Jedną z form takiej manipulacji mediów jest właśnie ramowanie, które polega 
na wybraniu jednego newsa, przekazanie go w odpowiedni sposób - najczęściej 
zakładając wcześniej cel jaki ma osiągnąć taka informacja - i powtarzanie go 
tak długo, aż ktoś w niego uwierzy, uzna za prawdziwy i nieczęsto nie zwróci 
uwagi na inne problemy, które zostały zagłuszone przez tą informację. Ksiądz 
Piotr Nowosielski w swoim artykule pt. Framing w komunikacji medialnej, 
wyróżnia trzy formy framingu prezentowanego w mediach: „1. Framing – 
proces wybierania pewnych aspektów rzeczywistości i nadania im znaczącej 
widoczności w celu propagowania poglądu, idei, oceny, 2. proces kontroli mediów 
nad zawartością przekazów. Określa sposób prezentacji zawartości, wyłaniając 
pożądane i pomijając pozostałe interpretacje, 3. dostarczanie wskazówek jak 
interpretować i oceniać rzeczywistość.” [4] Dodatkowo informacje ramowane 
można przyrównać do oglądania zdjęcia. Obraz przedstawiony na tym zdjęciu 
jest wykadrowany, pokazuje nam tylko to, co chciano abyśmy zobaczyli. Tak 
samo jest z ramowaniem informacji, którego dokonują dziennikarze - przekazują 
nam pewną informację w taki sposób, w jaki chcieliby abyśmy ją zobaczyli. 
Dzięki temu mają wpływ na nasze poglądy oraz postrzeganie świata, które w 
dużej mierze opiera się na informacjach dostarczonych z mediów. Ramowania 
dokonuje się za pomocą czterech zabiegów: selekcja, podkreślanie, wyłączanie 
oraz rozwinięcie. Te cztery działania wskazują na sposób w jaki przedstawiane są 
wybrane przez media informacje. Najważniejsze newsy, które mają zwrócić naszą 
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uwagę są umieszczane na pierwszych stronach gazet, wyświetlane kilkakrotnie 
podczas wiadomości - często są opatrzone komentarzem specjalistów, opozycji 
oraz są pokazywane z innej perspektywy. Kiedyś głównym zadaniem mediów 
było przekazywanie informacji, nieczęsto były one zmanipulowane i miały 
przedstawiać zupełnie inną rzeczywistość, nie zmienia to jednak faktu, że ich 
głównym zadaniem było tzw. „5W”, czyli kto, co powiedział, kiedy, gdzie i 
dlaczego (who said what, when, where and why). [4]

George Lakoff w swoich książkach przedstawia metaforę wychowania 
obecną w życiu politycznym - nazywa ją modelem surowego ojca. Metafora 
ta opiera się na założeniu, że państwo jest pewną formą rodziną, a politycy to 
tzw. surowy ojciec, który swoim działaniem ma ustrzec dziecko od złego. Jego 
zadaniem jest ustrzec dziecko od złego, ochronić oraz finansowo utrzymywać 
swoją rodzinę. Model ten opiera się na kilku podstawowych założeniach: 
1. Świat jest bardzo niebezpiecznym miejscem, w którym ciągle czycha 
niebezpieczeństwo. 2. Mamy do czynienia z wszechobecną rywalizacją, ludzie 
dzielą się na wygranych i przegranych. 3. Skoro mamy świadomość istnienia 
zła to musi ono istnieć w formie absolutnej - dobro także występuje w takiej 
formie. 4. Dzieci, ze względu na swój brak wrodzonej wiedzy, rodzą się złe 
i rolą rodzica jest pokazanie, co jest dobre. Rama ta jest bardzo widoczna w 
działaniach oraz słowach, którymi posługują się amerykańscy konserwatyści. 
Wkładają oni bardzo wiele wysiłku w to, aby ich polityka była kojarzona z 
metaforą surowego ojca, który strzeże swoje dzieci przed czyhającym na nie 
złem. Podstawą wszelkich działań konserwatystów jest rodzina i związane 
z nią wartości moralne - te dwa zagadnienia wyznaczają kierunek polityki tej 
doktryny. Pierwszym krokiem, który pomoże poznać lepiej system moralny i 
pojęciowy konserwatystów jest stwierdzenie, że oscyluje ona wokół modelu 
surowego ojca, która w ich przypadku najlepiej tłumaczy stanowiska jakie 
podtrzymują w debacie publicznej. Model surowego ojca rysuje się następująco: 
przedstawia on tradycyjną rodzinę, w której obecni są oboje rodzice a także ich 
dzieci. Główną rolę pełni tutaj ojciec, który jest odpowiedzialny za wychowanie 
oraz wprowadzanie i egzekwowanie zasad, którymi mają się kierować dzieci. 
W tym przypadku matka jest zepchnięta na dalszy plan, jej jedynym zadaniem 
jest prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i sprawianie, aby autorytet ojca 
nie został podważony, a jeszcze bardziej widoczny: „Postępując w ten sposób, 
kształtują charakter, to znaczy, dyscyplinę wewnętrzną i samodzielność. Miłość 
i opiekuńczość odgrywają rzecz jasna żywotnie istotną rolę w życiu rodziny, 
ale nie mogą przeważyć nad autorytetem rodzicielskim, który sam w sobie 
jest wyrazem miłości i opiekuńczości - mądrej miłości. Najważniejsze cechy, 
które dzieci muszą uwewnętrznić, to dyscyplina wewnętrzna, samodzielność i 
poszanowanie prawomocnego autorytetu.” [5, s. 49] Taki model zakłada również, 
że po osiągnięciu pełnoletniości dzieci są zdane tylko i wyłącznie na siebie, a 
w wyzwaniach dorosłego życia może im pomóc tylko i wyłącznie dyscyplina i 
znajomość autorytetu, który wyniosły z domu. Dodatkowo rodzicom nie wolno 
wtrącać się w dorosłe życie ich dzieci, ponieważ nauka wyniesiona z domu w 
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zupełności powinna im wystarczyć do tego, aby wieść rozsądne i spokojne życie. 
Model surowego rodzica opiera się na karach za nieposłuszeństwo i 

nagrodach za posłuszeństwo. Przestrzeganie tych dwóch zasad przez rodziców 
sprawi, że dzieci także zaczną przestrzegać reguł, które zostały ustanowione w 
domu. Taki model towarzyszy ludziom także w dorosłym życiu. Rama surowego 
ojca zakłada, że dzieci po osiągnięciu dorosłości są pozostawione same sobie - 
w takim sensie, że nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc rodziców, ponieważ 
zostali wychowani w duchu samodyscypliny, która powinna być wystarczająco 
rozwinięta, aby dać sobie radę samemu. Na tym także częściowo polega 
wychowanie - jeśli dzieci uczą się, że warto coś robić, aby dostać nagrodę 
lub powstrzymują się przed działaniem, ponieważ wiedzą, że czeka je za to 
kara to automatycznie wyrabiają sobie pewną autodyscyplinę, która pozwoli 
im podejmować najlepsze dla nich decyzje w dorosłym życiu. W dalszym 
rozumieniu jakie wychowanie i działanie jest bardzo praktyczne, ponieważ jeśli 
otaczający nas świat jest zły i niebezpieczny to posiadając takie umiejętności jak 
samodyscyplina jesteśmy w stanie ustrzec się przed tym niebezpieczeństwem i 
poradzić sobie w najróżniejszych sytuacjach. Jednym z przejawów tego systemu 
moralnego jest uznanie ciągłeś rywalizacji, która potrzebna jest, aby sprawdzić 
kto należycie przygotował się do dorosłego życia. Tylko podczas swego rodzaju 
konkurowania - we wszystkich dziedzinach życia - można zauważyć kto jest 
wystarczająco zdyscyplinowany, taką osobą jest ktoś, kto odnosi niezliczone 
sukcesy. W odniesieniu do systemu moralnego ma to następujące zastosowanie: 
„Dawanie komukolwiek nagród, których nie wywalczył, konkurując, jest zatem 
niemoralne. Niezasłużone nagrody podważają cały system, niweczą zachętę do 
rozwijania dyscypliny wewnętrznej i potrzebę posłuszeństwa wobec autorytetu.”  
[5, s. 84] Idąc za takim rozumieniem życia, jako rywalizacji, kształtuje się nam 
wizerunek świata zbudowanego na takim systemie moralnym. Świat w takiej 
sytuacji musi być uporządkowany, posiadać odpowiednie szczeble tak jak 
drabina - zawsze ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej. Uznanie takiej hierarchii jest 
normalne, osoby będące na szczycie tej piramidy mogą korzystać ze swojej 
władzy i przywilejów, ponieważ swoją ciężką pracą osiągnęły swój sukces. 
Natomiast osoby, które są niżej najwyraźniej nie potrafiły osiągnąć tak dobrej 
samodyscypliny, co sprawiło, że znajdują się na ostatnich szczeblach - według 
tego modelu są same sobie winne dlatego nie warto tracić środków i czasu na 
pomoc takim osobom. Oczywistym jest, że to właśnie osoby z najwyższych 
szczebli będą sprawowały władzę w państwie, ponieważ ich sukces je do tego 
uprawnia. Z tego względu ta odpowiedzialność, która wiąże się z dbaniem o 
społeczeństwo sprawia, że mogą wykonywać swoją władzę w duchu modelu 
surowego ojca.

Biorąc pod uwagę przedstawiony tutaj model surowego ojca, który jest 
obecny w dyskursie politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki, można teraz 
spróbować przyjrzeć się pewnym działaniom i hasłom konserwatystów, która 
zgoła się wykluczają lub w pierwszej chwili wydają się bezsensowne. Pierwszym 
przykładem może być kwestia programów socjalnych, które konserwatyści chcą 
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zlikwidować. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być niemoralne, ponieważ 
ojciec, który dba o swoje dzieci nie powinien odmawiać im pomocy. Niemniej 
jednak, w przypadku działania według wzorców ustalonych w ramie surowego 
ojca, takie działanie jest całkowicie uzasadnione. Programy socjalne są zbędnym 
wydatkiem, ponieważ każdy obywatel powinien być na tyle zdyscyplinowany 
wewnętrznie, aby dotrzeć do celu bez pomocy i litowania się nad nim w takiej 
postaci. Dawanie pieniędzy i wsparcia w każdej innej formie jest powodem 
psucia się społeczeństwa a nie pomocą. Skoro ludzie wiedzą, że otrzymają 
pomoc od państwa to przestają nad sobą pracować i nie prowadzi to do 
niczego konstruktywnego. W tym przypadku jedyną możliwą formą pomocy 
jest okazanie jej: „ofiarom klęski żywiołowej, a więc pozwala znowu stanąć 
na własnych nogach zdyscyplinowanym i zasadniczo samodzielnym ludziom, 
którzy padli ofiarą powodzi, pożaru lub trzęsienia ziemi.” [5, s. 189] Trzeba tutaj 
zauważyć pewną różnicę pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy - osoby 
poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych nie przyczyniły się do zaistniałej 
sytuacji w żaden sposób, są po prostu ofiarami, które w żaden sposób nie mogły 
przewidzieć i przygotować się na to, co je czeka, z tego względu można okazać 
im pomoc. Natomiast osoby, które są biedne nie mogą oczekiwać pomocy, 
ponieważ skoro są biedne to oznacza, że nie włożyły wystarczająco wysiłku w 
to, żeby w jakikolwiek sposób poprawić swoją sytuację. Tak samo przedstawia 
się sytuacja, kiedy konserwatyści postanowili, że najlepiej będzie odbierać 
dzieci matkom, które utrzymują się z zasiłków. W pierwszym spojrzeniu wydaje 
się to być niemoralne, jeśli jednak spojrzymy na tą sytuację poprzez model 
surowego ojca to jesteśmy w stanie dostrzec pewną prawidłowość takiego 
postępowania. Mianowicie, jeśli matki utrzymują się z zasiłków dawanych 
przez państwo to oznacza, że nie są wystarczająco silne moralnie, aby móc 
nauczyć samodyscypliny swoje dzieci, ponieważ sama także jej nie ma. W opinii 
konserwatystów taka osoba nie powinna mieć dzieci lub nie powinna się nimi 
zajmować skoro nie potrafi zająć się samą sobą. Z tego względu lepiej jest oddać 
jej dzieci do domu dziecka, gdzie od samego początku panuje rywalizacja, a 
ustanowione tam reguły sprawiają, że dziecko musi nauczyć się dyscypliny i 
szacunku dla autorytetu. 

Jako ostatnio zostanie przedstawiony przykład aborcji oraz wprowadzania 
opieki prenatalnej dla przyszłych matek. Obrońcy życia nienarodzonego podczas 
swoich kampanii używają słowa dziecko na określenie płodu, który znajduje się 
w łonie matki. Słownictwo w tym przypadku jest dosyć istotne, ponieważ gdy 
mówimy o dziecku to mamy na myśli człowieka, istniejącego, żyjącego oraz 
posiadającego swoje prawa. Natomiast jeśli zaczniemy określać je mianem 
zespołu komórek, embrionu itd. to automatycznie rysuje nam się inny obraz. W 
takiej sytuacji, czy podczas dokonywania zabiegu aborcji zabijamy dziecko, czy 
usuwamy zbiór komórek znajdujących się w łonie matki? Na tym przykładzie 
widać jak działają konserwatyści, ponieważ jeśli od początku mówią o dziecku 
to naturalne jest, że nie chcą pozwolić na „mordowanie” niewinnych dzieci, które 
po prostu znalazły się w nieodpowiednim łonie matki, która często z pobudek 
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finansowych decyduje się na zabicie go. Natomiast sytuacja związana z opieką 
prenatalną wygląda tak samo jak w przypadku zasiłków przyznawanych przez 
państwo: „jeżeli ubogich rodziców nie stać na należytą opiekę okołoporodową, 
to posiadanie przez nich dzieci jest nieodpowiedzialne. Z punktu widzenia 
konserwatystów obniżenie umieralności noworodków z powodu nieodpowiedniej 
opieki to sprawa odpowiedzialności indywidualnej, a nie interwencji państwa.” 
[5, s. 268] W tym przypadku można również zauważyć, że model surowego ojca 
działa na podstawie systemu nagród i kar. Na początku nie jest to może zbyt 
widoczne, ale przyjrzyjmy się takiej sytuacji kobieta, która uprawiała seks bez 
należytego zabezpieczenia postępuje zgoła lekkomyślnie, czego konsekwencją 
może być ciąża. W myśl zasad, płynących z modelu surowego ojca, kobieta ta 
była nieodpowiedzialna i teraz musi ponieść konsekwencje swojego działania 
- w tym wypadku konsekwencją jest urodzenie dziecka. W momencie, gdy 
dopuszczamy w takiej sytuacji aborcję to jednocześnie dajemy jej możliwość 
uniknięcia kary za swoją lekkomyślność. Podejście konserwatystów idealnie 
oddaje cytat zamieszczony przez Lakoffa w swojej książce: „ Zacytujmy, co 
myśli główny pisarz konserwatywny Marvin Olasky („Wall Street Journal”, 
22 marca 1995). „Seks pozamałżeński i aborcja idą razem niczym koń z 
wozem […] mężczyźni i kobiety żyjący na kocią łapę dopuszczą się aborcji z 
dziewięciokrotnie większym prawdopodobieństwem niż pary małżeńskie […] 
wszystko, co zwiększa promiskuityzm i zniechęca do małżeństwa […] prowadzi 
do większej liczby aborcji.” [5, s. 269] Konserwatyści walkę o zakazanie 
aborcji wygrywają używając słowa „dziecko”. Każdy kto chociaż przez chwilę 
zastanowi się nad użyciem takiego sformułowania dochodzi do wniosku, że 
powinno zakazać się dopuszczania usunięcia ciąży, ponieważ wiąże się to z 
zabiciem dziecka, które w naszej kulturze, jak i w każdej innej, jest odbierane 
jako istota bezbronna, która nie powinna być karana za postępowanie swoich 
rodziców. W przypadku konserwatystów ich działanie jest uzasadnione tylko i 
wyłącznie poprzez wprowadzenia odpowiedniego słownictwa.

Dyskurs polityczny różni się w zależności od ludzi, którzy go uprawiają. 
Mając do czynienia z tak zróżnicowanymi doktrynami nie możemy z całą 
pewnością stwierdzić, która partia polityczna jest konserwatywna, a która 
liberalna. Niemniej jednak istnieją pewne przesłanki, które można wyczytać 
ze stanowiska danej partii politycznej, do której z tych dwóch rodzajów się 
zalicza. W przypadku modelu surowego ojca, który został tutaj przedstawiony, 
mówimy o konserwatystach, czyli osobach, dla których najważniejszy jest ład, 
porządek i dyscyplina. Uznanie kraju jako metafory rodziny również ma tutaj 
swoje odzwierciedlenie - skoro państwo jest rodziną to na jego czele powinien 
stać ktoś, kto będzie dbał o dobro obywateli. W przypadku surowego ojca, 
będzie on rządził twardą ręką, dając do zrozumienia społeczeństwu, że są oni 
kowalami swojego własnego losu i tylko od nich zależy, czy osiągną sukces. 
Bez braku zrozumienia funkcjonowania ramy surowego ojca hasła, postulaty 
oraz wypowiedzi konserwatystów mogą wydawać się nie zrozumiałe. Dopiero 
dokładne przyjrzenie się podstawom doktryny, którą głoszą pozwala na uznanie, 
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że nie są oni niemoralni tylko działają w ramach modelu surowego ojca.
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Удосконалення рівня іншомовної компетентності студентів ЗВО 
здійснювались відповідно до провідних документів МОН України згідно 
з національною доктриною розвитку Освіти,  законом «Про освіту»(2017),  
концепцією «Нова Українська школа». В сучасних умовах надзвичайної 
ситуації, введення карантину з запобігання розвитку епідеміологічної 
ситуації, запровадження системної дистанційної освіти всіх закладів 
освіти перед викладачами ЗВО постала задача забезпечення формування 
ключових професійних компетентностей відповідно до навчальних планів і 
робочих програм в умовах дистанційного навчання. Тому, сьогодні як ніколи 
актуально визначення ефективних засобів, форм і методів дистанційної 
форми навчання.

Нашою метою є визначення особливостей та ефективних методів 
організації дистанційного навчання іноземної мови, формування іншомовної 
компетентності студентів як складової їх професійної компетентності.

Поняття дистанційне навчання має багато спільних рис з такими 
формами навчання як самостійна робота та автономна робота студентів у 
навчанні іноземних мов але вони не є тотожними.
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Самостійна робота -  це вид навчальної діяльності, одна з організаційних 
форм навчання, яка проходить без особистого контакту вчителя та учня. 
Автономна робота - це самокерована навчальна діяльність з оволодіння 
іноземною мовою, яка починається з самостійного аналізу комунікативних 
потреб, самооцінки вихідного рівня іноземної мови, визначення цілей 
навчання [1,с. 500]. Дистанційна форма навчання визначається як така 
форма організації навчального процесу, в результаті якої передбачається 
можливість отримання випускниками документів державного зразка про 
відповідній освітній рівень [4,с.171].

Питання організації дистанційного навчання розглядались у науковій 
літературі і раніше. Так, Олійник О.В. вивчала інноваційні технології 
дистанційного навчання, визначила педагогічні методи та прийоми 
дистанційного навчання іноземної мови студентів. Вивчаючи дистанційне 
навчання англійської мови в процесі професійної підготовки Романюк С.М. 
, Форостюк І.В. звертають увагу на цілу низку проблем та труднощів, що 
виникають під час дистанційного навчання, а саме: недостатність соціальної 
взаємодії, технологічні проблеми, формальний характер навчання, якщо 
студент не має відповідної мотивації, необхідність створення окремих 
програм. Науковцями визначено і  низку переваг дистанційного навчання 
іноземної мови: гнучкість, можливість використання різних платформ, 
модульність, технологічність, соціальна рівність, нова роль викладача.

Олійник О.В. визначила такі педагогічні методи дистанційного 
навчання іноземної мови:

- методи навчання за допомогою взаємодії з освітніми ресурсами при 
мінімальній участі викладача за допомогою комп’ютерних мереж;

- методи індивідуалізованого викладання і навчання, для яких 
характерні взаємини одного студента з одним викладачем за допомогою 
електронної пошти, телефонного або Скайп звязку; 

- методи надання студентам навчального матеріалу викладачем або 
експертом;

- методи активної взаємодії шляхом Інтернет конференцій. [2,с. 240]
 Практика запровадження дистанційного навчання виявила  переваги 

і недоліки та складності навчання іноземної мови студентів ЗВО. Так, 
перевагами є набуття практичного досвіду роботи з англомовними сайтами 
та Інтернет ресурсами, можливість вибору рівня складності матеріалу, 
сучасного змістового наповнення при роботі з такими ресурсами: 
busyteacher.org., en.islcollective.com, test-english.com, www.youtube.com-
Learn English through story, learnenglish.britishcouncil.org. та іншими.

Студенти виконували такі завдання: 1. busyteacher.org/3652-be-a-
better-teacher/html - Read the article, write down the key words, write your 
Composition about teaching ideas

2. Grammar worksheets- writing answers for 4 worksheets
busyteacher.org/classroom_activities-grammar/passive_voice-worksheets/
3. en.islcollective.com /video-lessons/harry-potter-much-many-few-little-
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so-many
Watch video-lesson and perform the tasks, send the screen of your result
 Наведемо приклад завдань та оцінювання  студентів (освітнього 

рівня: Магістр) дистанційної форми навчання. Для отримання рейтингового 
оцінювання з курсу «Література іноземна» передбачено виконання таких 
завдань на основі вивчення  художніх творів   англійською мовою: вивчити 
біографію авторів, зробити записи в конспекті, прочитати художні твори; 
обрати і прочитати народну Американську казку; переглянути фільми 
англійською мовою: «За прірвою у житі», «Stuart Little», послухати аудіо-
книгу The Wonderful Wizard of Oz-   Learn English through stories.

Критерії рейтингового оцінювання студентів дистанційної форми 
навчання дисципліни: « Література іноземна .

№ п/п Теми Форма виконання  Кількість 
балів

1 American Tales Plan, прочитати 1 казку, 
написати план та сценарій 
в ролях 

5

2 Washington Irving (1783-1859)”The 
legend of sleepy Hollow”

Making  questions 10

3 My favourite author: Ernest 
Hemingway;  Harriet Beecher Stowe, 
Mark Twain (“The adventures of 
Tom Sawyer”,  “The adventures of 
Huckleberry Fin”), Jack London. E.Poe

Project
Обрати одного 
американського 
письменника

10

4 Frank Baum (1856-1919) “The 
Wonderful Wizard of Oz” Comics 10

5 F. Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”, 
“Babylon Revisited”, « The Curious 
case of Benjamin Button» 

Making notes 10

6  My favourite characters from American 
literature for children composition 10

7 Jerome David Salinger (1919) “The 
Catcher in the rye” vocabulary 10

8 Ray Bradbury “The Martian 
Chronicles”, “the October Country”, 
“The Illustrated Man”

Project 10

9 Module work Module test 15
10 “Saving Mr. Banks”,  “The Catcher in 

the rye”», «Stuart Little» Film-watching 10

Всього: 100
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Module test
1. Describe the appearance of Ichabot Crane  from “The Legend of Sleepy 

Hollow”.
2/ What was the funniest moment connected with Benjamin Button from 

“The Curious case of Benjamin Button”?
3/ What was the dream of  Holden Caulfield from “The Catcher in the 

rye”?
4/ What question did Holden Caulfield always ask?
Формування іншомовної компетентності студентів за допомогою 

впроваджених ІТ технології, Інтернет ресурсів при дистанційному вивченні  
дисциплін: «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового спрямування», 
«Іноземна мова професійного спрямування», «Дитяча література іноземною 
мовою», «Іноземна література» має бути максимально наближеною до 
майбутньої професійної діяльності, готувати студентів до практичної 
роботи, формувати уміння вчитись упродовж життя. 

 Методичним стандартом дистанційного навчання іноземної мови 
студентів стає комунікативно-орієнтоване навчання із застосуванням 
Інтернет ресурсів і джерел, при якому успішність формування іншомовної 
компетентності залежить і від свідомості студентів, ступеня вмотивованості 
і відповідальності, технічного забезпечення студента і викладача,  
відповідності навчального матеріалу умовам природного спілкування та 
потребам професійної діяльності. Дистанційне навчання  іноземної мови 
для професійної діяльності  потребує зусиль викладачів у  визначенні  
електронних джерел, Інтернет ресурсів навчання іноземної мови та  
створення власних програм для роботи в Moodle та на інших платформах. 
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Сегодня индустрия туризма одна из наиболее стремительно 
развивающихся отраслей экономики, а для некоторых стран, туризм и вовсе 
является основным источником развития. Объем занятости в туристской 
отрасли ежегодно возрастает почти в два раза быстрее, чем в других сферах 
услуг. Так, например, по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь в 2019 году число организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность, составило 1544 ед., что значительно 
больше относительно показателей за 2016 год – 1364 ед. [1, с. 6]. Для 
достижения успешного результата в туризме, как и в любой другой 
деятельности, необходимо выстраивать грамотную систему менеджмента, 
ориентированную на мотивацию к путешествию. 

В целом, становление классического менеджмента туризма принято 
разделять на четыре этапа развития:

1. Предварительная фаза (IX – XIX вв.), данная фаза характеризуется 
первыми попытками конструирования управления как самостоятельной 
отрасли знания, в частности начиная с IX века на Ближнем Востоке 
происходит переход от присваивающего к производящему хозяйству.

2. Начальная фаза (1800 –1917 гг.) формируется с конца XVII века, 
когда стремительно проявляется феномен промышленной революции, 
оказавшей существенное влияние на экономику многих стран. Переход 
к индустриальному этапу развития экономики, увеличение численности 
населения, инициирующее процесс миграции жителей сельской местности 
в промышленные города, обосновывает причину появления новых 
секторов в обществе. Так, городское население становится основным 
объектом туристской деятельности, к примеру, в 1841 году английский 
предприниматель Томас Кук организовал первое путешествие по железной 
дороге для 570 пассажиров, а уже в 1845 году реализовал путешествие 
с полноценной экскурсионной программой (г. Ливерпуль, Англия). 
Также в данный период популярны так называемые «велики туры» для 
представителей верхних сословий с целью знакомства с иными культурами. 

Далее промышленная революция, позволила увеличить доходы 
среднего класса населения, который в основном был занят в обслуживающих 
отраслях промышленности, что в свою очередь повысило спрос на 
индустрию отдыха и развлечений. Поначалу, организацией путешествий 
занимались агенты транспортных компаний, позже ввиду увеличения 
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потребностей и возможностей населения появляются агенты-менеджеры по 
путешествиям, и в некотором роде начинает функционировать современный 
туроперейтинг.

Стоит отметить, что и на территории отечественного пространства 
активно развивается туристская отрасль, в 1895 году на базе 
путешественников-велосипедистов было создано образцовое Российское 
общество туристов (РОТ), позже переименованное в Общество 
пролетарского туризма. 

3. Фаза развития и подъема (1917 – 1990 гг.) в первую очередь, 
характеризуется созданием организационно-административной системы 
управления сферы туризма, так, руководство туристско-экскурсионной 
деятельностью было возложено на Главный политико-просветительский 
комитет Наркомпроса, а первые исследования в области управления 
туризмом реализуются на базе Московского института методов внешкольной 
работы и кафедры экскурсионного дела МГУ. Далее с целью развития 
иностранного туризма, создается всесоюзное общество «Интурист», в 
1930 году Всероссийское добровольное общество пролетарского туризма 
и экскурсий.

Важно отметить, что в послевоенный период отмечалась высокая 
миграция населения, что способствовало развитию международных 
путешествий, поэтому вместе с народным хозяйством восстанавливалась 
и система управления туризмом, с целью развития международного 
молодежного обмена, в 1958 году формируется Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». Ярким примером подъема индустрии 
туризма также является создание в 1968 году Всемирной туристской 
организации (ВТО).

4. Фаза распада централизованных организационных структур 
туризма и появление специализированных туристских предприятий (1990 
– настоящее время), обоснована перестройкой государственной системы 
СССР, единая туристско-экскурсионная деятельность разделяется на 
туристские организации различных форм собственности, ориентированные 
в первую очередь на выездной туризм [2, с. 29].

Продуктом туризма является услуга, позволяющая производить 
полезный эффект, который проявляется непосредственно в момент её 
реализации. Как и всякая деятельность, сфера услуг нуждается в управлении, 
т.е. целенаправленном структурированном воздействии для достижения 
стратегических целей. Менеджмент туризма – это совокупность методов, 
принципов и приемов, способствующих эффективному управлению 
процессом в индустрии туризма с целью достижения стратегических целей, 
рационального использования природного и культурного потенциала. 

Структура управления туризмом – это полноценная взаимосвязь 
элементов, находящихся в устойчивых отношениях, обеспечивающих 
функционирование единого целого. Управлять – значит полноценно 
распределять цели и задачи между звеньями управления (структурными 
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подразделениями) в соответствии с определенными уровнями 
(горизонтальными и вертикальными). Горизонтальный уровень управления 
предполагает прямую согласованность между звеньями, при этом трудовой 
процесс подразделяется на множество видов деятельности. Вертикальное 
же разделение труда предусматривает формирование координации этих 
видов деятельности, т.е. в данном случае трудовой процесс основан на 
подчинении звеньев. 

Что касается функций менеджмента туризма, то для данной отрасли 
актуальны следующие функции:

1. Планирование – непрерывный процесс изучения и определения 
целей, средств и методов формирования, управления и развития туристской 
структуры. Базисом планирования является план, который представляет 
собой спрогнозированную социально-экономическую модель предприятия;

2. Организация – координация взаимосвязи целей, обязанностей, 
видов деятельности и других факторов, составляющих основу структуры 
управления процессом. Этап организации предусматривает создание 
реальных условий для достижения спланированных целей;

3. Мотивация – активизация побуждения человека к путешествию, 
подразделяется на физическую мотивацию (отдых, лечение, спорт), 
психологическую мотивацию (смена впечатлений), межличностную 
мотивацию (социальные контакты) и культурную мотивацию (знакомство 
с иным культурным пространством);

4. Контроль – соизмерение планируемых и фактических результатов 
деятельности.

Как объект управления туризм имеет ряд особенностей, которые во 
многом обоснованы спецификой отрасли:

– масштаб туристской индустрии инициирует проблему взаимосвязи 
между её составляющими, отсюда сложность определения единых методов 
управленческого воздействия;

– отсутствие возможностей прогнозирования стратегических 
целей, ввиду политических, природно-климатических, социальных, 
демографических факторов;

– услуга, как продукт индустрии туризма наделена рядом особенностей: 
она нематериальна и неосязаема, её нельзя продемонстрировать, 
аккумулировать и оценить до потребления; процесс реализации 
услуги подвержен сезонным колебаниям, вследствие чего проявляется 
неоднородный характер туристского спроса; пространственно-временное 
несовпадение реализации и потребления услуги.

Система менеджмента туризма зависима от множества внешних 
факторов, к примеру, общий уровень развития экономики непосредственным 
образом оказывает влияние на покупательский спрос, а создание 
туристской инфраструктуры определяет уровень решаемости проблем 
социальной направленности (транспорт, питание, проживание и т.д.). 
Социальный фактор также выражен в условиях жизни и труда населения, 
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общего уровня образования, наличия свободного времени. Не менее важна 
и экологическая составляющая процесса управления туризмом, именно 
экология туристского региона выступает одним из основных критериев при 
определении места отдыха. 
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Український кінопроцес і численні українські фільми, які протягом 
року систематично виходять у вітчизняний кінопрокат та беруть участь 
у престижних міжнародних кінофестивалях, потребують уважного 
кінокритичного осмислення. 

На початку 2000-х років Національна спілка кінематографістів 
України за ініціативи кінознавця Олександра Рутковського започаткувала 
Бюро української кіножурналістики (БУК), метою якого стали виявлення та 
презентація корпоративної ціннісної шкали, якої дотримуються кінокритики 
і кіножурналісти, що висвітлюють у ЗМІ вітчизняний кінопроцес і 
кінопрокат. Від 2011 року координатором БУК є Сергій Васильєв, автор цієї 
статті.

У рамках опитування «Підсумки українського кінопроцесу та 
кінопрокату – 2019», яке тривало з 22 березня по 11 квітня 2020 року, 
кінознавцям, кінокритикам і кіножурналістам було запропоновано 
визначити три найкращі українські ігрові, неігрові, анімаційні та 
короткометражні фільми 2019 року і одну найкращу українську стрічку 
2019 року загалом (можна було називати ігрові, неігрові, анімаційні 
повнометражні та короткометражні фільми) з-поміж стрічок, прем’єри 
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яких відбулися у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року, а також тих, які у 
цей період виходили в український кінопрокат. В опитуванні взяли участь 
40 респондентів.

Найкращим українським фільмом 2019 року за підсумками 
опитування стала комедія «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, яку відзначили 
13 респондентів. 9 респондентів назвали найкращою драму «Додому» 
(«Evge») Нарімана Алієва. 5 респондентів – короткометражний анімаційний 
фільм «Кохання» Микити Лиськова. 4 респонденти – документальну 
стрічку «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі – «Співає 
ІФТКЕ») Надії Парфан. 3 респонденти – драматичну комедію «Вулкан» 
Романа Бондарчука (роком раніше 2 респонденти назвали її найкращим 
українським фільмом 2018 року).

У номінації «Найкращий український ігровий фільм 2019 року», де 
за умовами опитування можна було назвати до трьох стрічок, «Мої думки 
тихі» та «Додому» помінялися місцями. «Додому» назвали 32 респонденти, 
а «Мої думки тихі» – 28 осіб. 14 респондентів відзначили «Вулкан». 8 
респондентів – мюзикл «Гуцулка Ксеня» Олени Дем’яненко. 7 респондентів 
– історичну драму «Ціна правди» Агнєшки Голланд, створену у копродукції 
з Україною.

У номінації «Найкращий український документальний фільм 2019 
року» найбільше голосів – 22 – отримала стрічка «Співає ІФТКЕ». 10 
респондентів назвали фільм «Людина з табуретом» Ярослава Попова. 6 
респондентів – «Панораму» Юрія Шилова.

У номінації «Найкращий український анімаційний фільм 2019 року» 
жодної стрічки не назвали половина респондентів – 20 осіб. Така ситуація 
є традиційною та відображає достатньо низьку присутність вітчизняної 
анімації у публічному просторі: більше половини опитаних не номінували 
жодного фільму при визначенні найкращого українського анімаційного 
фільму 2016 року, 2017 року та 2018 року. 15 респондентів назвали 
найкращим анімаційним фільмом 2019 року «Кохання». 9 респондентів – 
«Пуповину» Олександра Бубнова. 6 респондентів – «Петрівку-реквієм» 
Катерини Возниці.

У номінації «Найкращий український короткометражний фільм 2019 
року» 8 респондентів відзначили фільм Івана Орленка «У нашій синагозі». 
7 разів у своїх відповідях респонденти назвали одразу три стрічки – 
«Знебарвлену» Марини Степанської, «Людину з фотоапаратом» Віталія 
Кікотя та «Mia Donna» Павла Острікова (роком раніше 9 респондентів 
назвали «Mia Donna» найкращим українським короткометражним фільмом 
2018 року, тоді ця стрічка також посіла друге місце, поступившись 
«Штангісту» Дмитра Сухолиткого-Собчука). 

24 жовтня 2019 року було оголошено лауреатів Другої Національної 
премії кінокритиків «Кіноколо», яких визначили члени Спілки 
кінокритиків України (частина з них взяла участь в опитуванні БУК), 
обираючи з-поміж стрічок, які були вперше показані в Україні в період з 1 
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жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року [1]. Оцінки респондентів БУК 
і членів Спілки кінокритиків України виявилися однаковими у номінаціях 
«Найкращий повнометражний ігровий фільм» («Додому»), «Найкращий 
короткометражний ігровий фільм» («У нашій синагозі»), «Найкращий 
документальний фільм» («Співає ІФТКЕ») та «Найкращий анімаційний 
фільм» («Кохання»). Натомість дебютний фільм Антоніо Лукіча «Мої 
думки тихі», який респонденти БУК назвали найкращим українським 
фільмом 2019 року загалом, здобув Другу Національну премію кінокритиків 
«Кіноколо» у номінації «Відкриття року».

Порівняння оцінок учасників опитування БУК з оцінками 
кінематографістів – членів Української кіноакадемії, які за підсумками 
голосування сформували короткий список номінантів на Четверту 
Національну премію «Золота Дзиґа» [2] (лауреати премії ще невідомі, 
з огляду на епідеміологічну ситуацію її заплановано вручати в онлайн-
форматі 3 травня 2020 року), продемонструвало переважну згоду у 
визначенні номінантів: 4 із 5 номінантів у категорії «Найкращий фільм» 
(за виключенням «Кохання», яке не могло потрапити до цієї категорії за 
регламентом премії), 3 із 3 – у категорії «Найкращий документальний 
фільм», 3 із 3 – у категорії «Найкращий короткометражний анімаційний 
фільм», 2 із 4 – у категорії «Найкращий короткометражний ігровий 
фільм» (при тому фільм «Mia Donna», який «повторно» назвали учасники 
опитування БУК, здобув «Золоту Дзиґу» у 2019 році).

Опитування «Підсумки українського кінопроцесу та кінопрокату 
– 2019» також пропонувало респондентам назвати десять найкращих 
нових стрічок, які вони переглянули протягом 2019 року в кінопрокаті, 
на фестивальних і спеціальних показах. У п’ятірку фільмів, які згадували 
найчастіше, увійшли дві українські стрічки: «Мої думки тихі» (4 місце, 
15 голосів) і «Додому» (5 місце, 13 голосів). Першість за кількістю згадок 
здобули тут «Одного разу в... Голлівуді» Квентіна Тарантіно та «Паразити» 
Пон Джун Хо, яких назвав 21 респондент. На 3 місці опинився «Джокер» 
Тодда Філліпса, якого у десятці найкращих фільмів 2019 року назвали 20 
респондентів.

Найкращими повнометражними українськими фільмами 2019 року 
в оцінках кінокритиків і кіножурналістів стали дебюти «Мої думки тихі», 
«Додому» та «Співає ІФТКЕ», що сповнює погляд на мистецькі перспективи 
українського кіно обережним оптимізмом. 

Усі названі у цій статті українські повнометражні стрічки та більшість 
короткометражних стрічок (за виключенням робіт «Петрівка-реквієм», 
«Людина з фотоапаратом» і «Mia Donna») були створені за державної 
підтримки, яку надали Державне агентство України з питань кіно, 
Міністерство культури України та Український культурний фонд. Оцінки 
кінокритиків і кіножурналістів засвідчують, що рішення підтримати 
виробництво цих фільмів було виправданим. Водночас, чинна роль держави 
як головного кіноінвестора вказує на об’єктивні обмеження розвитку 
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українського мистецького кінематографа, особливо в умовах скорочення 
його бюджетного фінансування.
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Останні десятиліття суспільний розвиток у глобальному вимірі 
визначається динамікою впровадження інновацій, а Східноазійський регіон 
виступає одним із локомотивів, які демонструють значні успіхи у розбудові 
інноваційних суспільств. В якості прикладів виступають суспільства Японії, 
Китаю, Підвенної Кореї, Сингапуру, Малайзії тощо. В межах статті авторці 
хотілося би дослідити соціокультурні чинники виникнення та розвитку 
інноваційного суспільства Південної Кореї. 

Загальновідомим фактом є теза, що управління соціумом в контексті 
впровадження інновацій актуалізує необхідність розвитку людського 
капіталу. Інноваційне суспільство формується як результат системної 
політики держави із примноження інтелектуального капіталу нації шляхом 
освіти та професійної підготовки, людського капіталу – через організацію 
навчання протягом життя та організацій, що навчаються; соціального 
капіталу – через створення електронного уряду та інформатизації 
комунікації в соціальних процесах; організаційного та споживчого капіталу 
– через створення нових технологій та торгівельних марок із відомою 
та позитивною репутацією. Економічний пласт суспільного життя є 
лакмусовим папером впровадження інновацій, а також локомотивом їхньої 
імплементації. 

Інноваційний прогрес Південної Кореї особливо показовий у порівнянні 
із соціальними трансформаціями її історичного та географічного сусіда. 
Проте мають місце спільні стратегії із іншими азійськими інноваційними 
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суспільствами. Так, Д.-В. Кім переконаний, що економічні успіхи Південної 
Кореї мають триангулярну основу – політика уряду, діяльність окремих 
компаній та просвітницька місія академії: «Розвиток південнокорейської 
індустрії в останній чверті ХХ століття є унікальною історією, в якій три 
різні суб’єкти - уряд, промисловість та академія - грали різні ролі, але також 
співпрацювали та тісно взаємодіяли один з одним» [2, с. 18]. Наслідком 
такого вдалого поєднання називають, крім іншого, розвиток «зелених» 
технологій, або екологічно зорієнтованої індустрії. 

Безперечно позитивний зміст таких прагнень викликає певні дискусії. 
Так, Я. Ватсон аналізує якісно нову парадигму економічного та соціального 
розвитку, яка ґрунтується на стратагемі «зеленого росту». На думку автора, 
зміст цієї політики полягає у відокремленні інтересів великого бізнесу 
від мейнстриму соціального розвитку, а з іншого, міфом, що приховує 
амбіції бізнесової еліти Південної Кореї: «У доповіді стверджується, що 
транснаціональна економічна та політична еліта Кореї зараз використовує 
ідеальні нарративи про «зелене зростання» для закріплення своїх 
гегемонічних прагнень. Однак, це стратегічне прагнення одночасно 
породжує суперечливі союзи внаслідок все більш ініціативнішої корейської 
держави («глобальної Кореї») та нової публічної дипломатії середньої 
влади, яка використовує та ще обмежує діяльність чеболів. Таким чином, 
відбувається поділ між економічними та політичними транснаціональними 
інтересами, а також між транснаціональними та національними інтересами» 
[3, с. 64]. Саме тому, інноваційний розвиток не слід вважати абсолютним 
благом, його поступ і реалізація потребують ретельної уваги та рефлексії.

Перехід до інноваційного суспільства у Південній Кореї зумовлений, 
по суті вольовим рішенням авторитарного лідера країни – Пак Чон Хі. Саме 
зусиллями цього лідера еліта Південної Кореї долучилась до активної участі 
у процес впровадження інновацій в суспільне життя. Такими флагманами 
інноваційного розвитку були і залишаються фінансово-промислові групи 
(чеболь), такі як Hyundai, Samsung, Daewoo та ін. Стратегія їхньої діяльності 
полягала не в максимізації поточних прибутків, а в довгостроковій 
перспективі стабільного економічного росту. Запорукою конкурентності та 
успішності було визначено розвиток і впровадження високих технологій. 

Діяльність таких конгломератів керувалась урядовою програмою, 
прямим або опосередкованим впливом держави та її способу визначення 
перспектив розвитку. Зі свого боку держава, окрім контролю, надавала 
значний обсяг інвестицій у сферу будування, високих технологій та освіти 
громадян. Зважена урядова політика передбачала залучення іноземних 
інвестицій, впровадження у бізнесі ефективних моделей менеджменту 
світового рівня, спрощення бюрократичних процедур, налагодження 
зв’язків між крупним та середнім бізнесом, формування пластичного 
ринку праці. Всі ці заходи сприяли формуванню інноваційної економічної 
системи, тому суспільству належало максимально інтенсивно адаптуватися 
в умовах стрімких змін. Роботодавці пропонували все більш високі вимоги 
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до працівників, але разом з тим готові інвестувати в розвиток людського 
капіталу. 

За такою логікою стверджується так звана культурна демократія 
в країнах азійського регіону. Поділяючи погляди своїх попередників, 
Г. В. Фрай, Х. Чун та Р. Апахун доводять, що економічний успіх азійських 
країн, Південної Кореї та Тайланду зокрема, здійснено за глобальної 
урядової підтримки. Проте зворотною стороною цього процесу є значні 
вади у питаннях культурної демократії: «Корея ще перебуває на ранній 
стадії сприйняття мультикультурного явища, але політика зверху вниз 
та упереджені погляди на своє багатокультурне населення вкорінені в 
топографії та історії корейського суспільства. Існують конкретні місця, 
відомі для мікрорайонів міжнародних мігрантів у різних районах Кореї» 
[1, с. 279]. Так, низькі показники народжуваності спричинюють потребу 
у мігрантах як робочій силі та у іноземних студентах. Разом з тим, в цих 
країнах ведеться значна робота по асиміляції населення до національної 
традиційної культури. 

Автори наполягають, що стійкий соціальний розвиток цих держав 
можливий за умови визнання політики культурного різноманіття та 
реалізації ідеалу культурної демократії: «Обов’язково, щоб члени різних 
етнічних громад мали можливість реалізувати свій повний освітній та 
професійний потенціал. Зважаючи на те, наскільки великі та значні ці 
різноманітні етнічні групи в Таїланді, такі ініціативи мають важливе 
значення для Таїланду, щоб «уникнути пастки із середнім рівнем доходу» 
та щоб Корея продовжувала залишатися однією з найбільш інноваційних 
динамічних економік у світі» [1, с. 288].

Перехід до інноваційного суспільства в Південній Кореї демонструє, 
насамперед, парадигмальний зсув на рівні менеджменту організацій: з 
одного боку, глобальна економіка вимагає дієвих та стереотипних рішень, 
а з іншого, успішність в сучасному світі означає вміння швидко навчатись 
та застосовувати знання. Не тільки держава і уряд, крупний бізнес є 
провідниками змін, але й притаманна населенню мотивація до навчання, 
дослідницької діяльності та винахідництва. 

Зауважимо, що перелічені вище якості більш характерні західній 
парадигмі культури, а не азійській. Традиційно в східних країнах має місце 
жорстка вертикаль державної влади, що притаманно і Південній Кореї. Але 
цей факт не є завадою для інноваційного суспільства в у даному випадку. 
Ієрархічність соціальних відносин, легітимізована у суспільній свідомості 
доктриною конфуціанства, впорядковує перебіг соціальних трансформацій 
та узгоджує спільний рух соціальної системи на шляху інновацій. Таким 
чином створюється прецедент ефективної капіталістичної спільноти не-
західного зразку. В цьому випадку відсутні такі фактори як індивідуалізм, 
демократія та толерантність, суперництво та ін. 

Інноваційне суспільство означає інтеріоризацію потреби на оперативні 
зміни у адаптивних практиках, у практиках життєдіяльності. Іншими 
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словами, успіх Південної Кореї у формуванні інноваційного суспільства 
пояснюється проникненням переконання про необхідність інновацій у 
суспільну свідомість, в ментальність населення та матрицю соціальних 
практик. Неможливо сформувати інноваційну економіку на базі суспільства 
з архаїчними поглядами на світ. 
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Wstęp:
Omawianie obrazu prawa w polskim kinie przełomu lat dziewięćdziesiątych 

wymaga na początku odniesienia się do dwóch istotnych kwestii. Pierwsza z 
nich dotyczy transformacji w polskim kinie, a druga zainteresowań wokół 
których koncentrowały się polskie produkcje. Zastosowane określenie przełom 
mogłoby sugerować, iż spodziewać by się można burzliwych transformacji i 
przeobrażeń i lata dziewięćdziesiąte spełniają pod tym względem oczekiwania 
widzów. Zmieniające się z upływem czasu możliwości technologiczne, nowe 
kompetencje reżyserów i rosnąca popularność aktorów dały możliwość 
podjęcia próby ukazania pewnych zjawisk w odmienny sposób.  W Polsce 
lata 1989/1999 na ekranach kin przypadają na czas upadku komunizmu. Ten 
przełomowy moment otwierał drzwi do wolności wyrażania słowa w wybranej 
formie. Artystom, w tym także filmowcom, przestały grozić restrykcje i uczucie 
strachu przed utratą wolności. Pojawił się natomiast inny znaczący problem – 
konkurencja, która była wynikiem wolnego rynku. Początek tego zjawiska zaczął 
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się już w latach osiemdziesiątych. Będące u schyłku rządów, komunistyczne 
władze dopuściły do polskich kin amerykańskie produkcje.  Spowodowało to, 
że film polski zajmował niższą pozycję i często był marginalizowany. Zmiana 
rządu a tym samym  zmiana w obrębie sprawowanej władzy wywołały ogrom 
wolności, która wykorzystana została przez artystów w celu zobrazowania 
piętna wydarzeń poprzedniej dekady. Trud codziennego życia spowodowany 
dziewiętnastomiesięcznym stanem wojennym zaowocował nihilistycznym 
pojmowaniem człowieka. Obrazowano tematy, które powodowały ból, ale nadal 
pozostawały żywe. Nie powinno zatem zaskakiwać, iż doskonałym  obiektem 
analizy stało się prawo. Naturalnie, filmy dotyczące systemu państwa i prawa 
obecne były także przed rokiem 1989. Jednak po 1989/1999 ich liczba wzrosła. 
Zarówno filmy sprzed przełomu jak i te, które powstały w trakcie posiadały  
pewną cechę wspólną. Zawsze obecny był stereotyp prawa jako instancji wrogiej 
obywatelom. Jest ono w filmach  lat dziewięćdziesiątych emisariuszem zła. Było 
przedstawiane na dużym ekranie jako reprezentujące wyłącznie własne interesy, 
skorumpowane i ignorujące prawa i potrzeby zwykłych obywateli. 

II. Analiza materiału 
Pierwsza produkcja, która utrzymuje bez wątpienia utarty stereotyp 

destrukcyjnego systemu polskiego prawa jest film z 1995 roku w reżyserii Macieja 
Ślesickiego zatytułowany „Tato”.  M. Haltof w opracowaniu zatytułowanym 
„Kino przełomu” używa określenia: „polskiego kina z amerykańskim akcentem” 
w odniesieniu do tego filmu.  Cechą charakterystyczną takiego kina było  wzajemne 
przenikanie się  gatunkowych konwencji przy czym fabuła osadzona została w 
kapitalistycznej rzeczywistości (Haltof, 2004, s. 293-295). W omawianej pozycji 
widz staje się biernym obserwatorem sądowej wojny. Ojciec zmierzył się z 
chorą psychicznie żoną oraz teściową w batalii o prawa do opieki nad córką.  W 
czerwcu w wyniku obalenia komunizmu Polacy, Ci sami, którzy chłonęli potem 
każdą klatkę filmu, zachłysnęli się wolnością. Oglądając „Tatę”,  ta wolność 
w pewnym stopniu zacznie wydawać im się złudna.  Prawo powinno stanowić 
bezpośredni środek walki i nadziei na sprawiedliwość. Jednak, jak okazuje się na 
sali sądowej przedstawianej w analizowanej  produkcji, wiara ta przynosi tylko 
rozczarowanie. Sąd jest stronniczy, emanuje założeniami wyroku, zdaje się  być 
ślepy na widoczną chorobę psychiczną jednej ze stron, którą jawnie faworyzuje.  
W prowadzonej rozprawie można się zgubić, jest prowadzona chaotycznie, 
bez szacunku dla cierpienia i problemu drugiego człowieka. Sędziów cechuje 
opieszałość i zdaje się jakby skomplikowany żargon stosowali nad wyraz często.  
W oczach widza nie ma ratunku dla polskiego systemu państwa i prawa w tej 
produkcji. Złem emanują także mecenasowie, którym  dobro dziecka czy etyka 
zawodowa są obce. 

„Sprawiedliwość triumfuje” - zapada niesprawiedliwy i krzywdzący wyrok, 
a główny bohater Michał Sulecki działa wbrew jego przekazowi. Przedstawiony 
na ekranie proces bezceremonialnie zmierza do zaprzeczenia prawdy, która 
przestaje być wartością autoteliczną.  Widz jest naocznym świadkiem ignorowania 
znaczących  faktów. Rozbudowany aparat przemocy i niesprawiedliwej władzy 
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zostaje skierowany w stronę ojca pragnącego dobra i bezpieczeństwa dla 
swojego dziecka. Odbiorca od początku zderza się z faworyzowaniem matki 
dziewczynki. Jednak nie zostaje udzielona odpowiedź na pytanie: dlaczego?  
Być może to przyjęty od pokoleń stereotyp, iż dziecko powinno wychowywać 
się przy matce staje się powodem tak bezlitosnych poczynań organów prawa. W 
tej produkcji prawo jest bezrozumne, dezorganizuje i degraduje różne aspekty 
życia ludzkiego. Stanowi zatem idealny przykład emisariusza zła w polskim 
kinie przełomu lat dziewięćdziesiątych. 

Kolejny film polskiej produkcji - „Prawo Ojca” - dramat/akcja w 
reżyserii Marka Kondrata, którego premiera odbyła się 14 stycznia 2000 roku 
to dramatyczne sceny umiejscowione tak jak uprzednio w kapitalistycznej 
rzeczywistości polskiej. Młoda dziewczyna zostaje brutalnie zgwałcona i 
pobita. Pierwsze zderzenie z polskim wymiarem sprawiedliwości pokazuje 
jego ułomność – musi minąć 48h od zaginięcia. Policjant pełniący dyżur nie 
chce przyjąć zawiadomienia, a przecież 48h to wystarczająco dużo czasu, aby 
zatrzeć ślady przestępstwa, aby zabić. W kapitalistycznej polskiej rzeczywistości 
prezentowanej w filmie nadal zauważalne jest nepotyczne widmo.  Pomimo 
niechęci dyżurującego policjanta zgłoszenie zostaje przejęte na rozkaz 
wyższego stopniem reprezentanta wymiaru prawa. To szczęście, jakiego mogą 
pozazdrościć rodzice innych zaginionych dzieci, oczekujących aż minie 48 
godzin. Kiedy ojciec ofiary pierwszy raz spotyka się z prokuratorem doznaje 
braku empatii i współczucia. Jest negatywnie oceniony, osadzony i to on staje 
się winny całej sytuacji. Prokurator w zimnych słowach wskazuje, iż „sprawa 
Marty to tylko fragment całości” (Prawo Ojca, 1999, reż. Marek Kondrat). 
Postać prokuratora ewoluuje wraz z rozwojem akcji. Główny bohater spotyka 
się z sytuacjami sprzecznymi, z jednej strony przedstawiany prokurator staje 
się uosobieniem rozumności w  zdemoralizowanym a wręcz zdeformowanym 
systemie prawa, z drugiej strony jawi się jako nieudolny jego pionek, który 
niezdolny jest do samodzielności i prowadzenia efektywnych działań. Kiedy 
ojciec ofiary skarży się na śledzenie i brak obiecanej ochrony w szpitalu 
prokurator przejawia brak zainteresowania i pobłaża jego sugestiom. Reżyser 
uposaża prokuratora w pewną dozę emocji i współczucia, dzięki czemu staje się 
przez niego pozytywnie oceniony. Naciskany przez wyższą instancję prokurator 
przyznaje się do konieczności aresztowania ojca ofiary pod zarzutem utrudniania 
śledztwa, porwania własnego dziecka. Deklaruje jednak, że tego nie uczyni. 
Owa deklaracja powoduje, iż główny bohater bezpośrednio ocenia prokuratora 
pozytywnie, jednak wskazuje na jego niewydolność. Podkreśla, iż prawo powinno 
stać po stronie ofiary, a tak nie jest. Postać prokuratora pozostaje niejasna a jego 
prawdziwe oblicze ujawnia się dopiero w ostatnich scenach filmu. 

Istotnym problem ukazanym w filmie jest problematyka niewierności 
zasadom, łapówkarstwa, braku etyki zawodowej. Jeden z pracowników policji, 
posiadający wysoką rangę, współpracuje z gwałcicielami. Do tych nielegalnych 
praktyk wdrożył także emerytowanych policjantów. Ich działanie opóźnia 
wszelkie procesy, powoduje iż starania policji stają się nieskuteczne, znikają 
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ślady, a winni dłużnej pozostają na wolności, czyniąc zło. W końcowych 
scenach filmu skorumpowany policjant zostaje zatrzymany, jednak padają 
słowa: „wczoraj mogłeś to zrobić z godnością” (Prawo Ojca, 1999, reż. Marek 
Kondrat). Należy się zastanowić czy można w tej sytuacji w ogóle mówić o 
godności? Czy złamanie etyki zawodu policjanta jest w ogóle wybaczalne? 

Wydarzenia przedstawione w filmie zatytułowanym „Prawo Ojca” ukazują 
prawo jako system. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza złożoną 
rzecz, czyli zespół wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które realizować 
powinny określone cele (Mazur,1987, por. też Sadowski, 1978). Jaka zatem jest 
wydolność systemu jeśli poszczególne jego elementy mają inne cele? Prokurator 
– dąży do wykrycia prawdy, policjant informuje winnych o etapach śledztwa. 
Tak antagonistyczne działania w obrębie jednego systemu powodują, iż staje się 
on niestabilny, a osiągniecie założonych celów o charakterze autotelicznym jest 
niemożliwe. 

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości to także prawnicy. W omawianym 
filmie spotykamy się z negatywną odsłoną reprezentanta tego zawodu, który 
bezapelacyjne stoi po stronie zła, pomaga uniknąć sprawiedliwości, czerpiąc z 
tego korzyści finansowe, sam staje się zbrodniarzem, który na swoich rękach ma 
krew ofiar swoich pracodawców. 

Reasumując rozważania na na temat systemu prawa ukazanego w filmie 
„Prawo Ojca” wskazać należy na słowa stanowiące konkluzję. Wypowiada 
je główny bohater:  „Gdzie jesteście jak zabijają ludzi? Kiedy zrozumiecie, 
że prawo jest dla zwykłych ludzi, nie dla bandytów?” (Prawo ojca, 1999, reż. 
Marek Kondrat) -  jest to swoistego rodzaju przejaw buntu, ale też rozpaczy i 
dezaprobaty.  Słowa te kieruje ojciec zgwałconej dziewczyny do prokuratora 
i oficera policji. To on na własną rękę musiał zająć się szukaniem sprawców. 
Pozostał bezbronny, ale nie bierny wobec korupcji i niewydolności systemu. 
Ukazana bezradność polskiego wymiaru sprawiedliwości zwraca uwagę na 
jeszcze jeden istotny problem. Mianowicie na transformację: ofiara → oprawca 
. Ojciec będący ofiarą zbrodni na swoim dziecku staje się oprawcą. Ten dualizm 
tożsamości bez wątpienia pozostawi ślad w jego umyśle, zachowaniu i będzie 
towarzyszył mu już zawsze. 

Prawo jako reprezentant zła jawi się też jako taka forma działalności, która 
ma możliwość zabijania. W tym miejscu warto wskazać na  film psychologiczny 
z 1987 roku zatytułowany „Krótki film o zabijaniu” w reżyserii Krzysztofa 
Kieślowskiego. Istotne są pewne aspekty ulokowania filmu w tym konkretnym 
czasie jego premiery, było to bowiem powodem dużego wstrząsu społecznego. 
Pytani o niego dziadkowie czy rodzice od razu wyjaśniają, iż to nie tylko tak 
drastyczne sceny morderstwa i realizm kary śmierci powodował wspomniany 
społeczny wstrząs, ale też ówczesna sytuacji Polski, w której toczyły się dysputy 
poświęcone sensowności kary śmierci określanej łagodząco jako najwyższy 
wymiar kary.  Film w reżyserii Kieślowskiego stał się w opinii społeczeństwa, 
a przede wszystkim recenzentów, wyartykułowanym donośnie wyrazem 
sprzeciwu. 
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Fabuła filmu osadzona jest  w dniu 16.03.1987 roku, każdy z bohaterów 
przeżywa swoje ważne chwile w życiu i jak mówi młody adwokat: „kiedy jakiś 
ważny moment zostaje za tobą, reszta zależy już tylko od Ciebie” (Krótki film 
o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski). Na pierwszym planie zostaje 
przedstawiony odbiorcy młody student prawa – Piotr. Przystępując do egzaminu 
adwokackiego pytany jest o motywację. Odpowiada filozoficznie: „ Dlaczego 
chcę zostać adwokatem?  Kiedy zdawałem na studia odpowiedź była prosta. 
(…) Czy Panowie chcecie żebym odpowiedział szczerze czy to co powinienem 
odpowiedzieć?”  (Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski). Już 
tutaj Kieślowski  wkłada w usta przyszłego obrońcy pewna sugestię dualizmu 
prawa i powołania do reprezentowania wymiaru sprawiedliwości. Tym samym 
wskazuje na jego niespójność. Piotr kontynuuje: „(…) mówiąc najkrócej, 
najkrótsza odpowiedz brzmi: nie wiem.  Pociąga mnie... Przez te 4 lata sporo 
widziałem…. Dysfunkcja można użyć słowa społeczna. Ciekawi mnie też to, może 
najbardziej (…) będę mógł spotkać , poznać i zrozumieć ludzi, których w żadnym 
innym zawodzie nie mógłbym spotkać” (Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. 
Krzysztof Kieślowski). -  mówi z pasją z widocznym podnieceniem. Poczucie 
sensu zawodu adwokata staje się coraz bardziej widoczne, ale  pojawiają się też 
wątpliwości. W kolejnych pytaniach aplikant zostaje poproszony o zdefiniowanie 
prewencji ogólnej. Podejmuje następującą próbę jej definicji: „oddziaływanie 
kary nie na skazanego ale na innych żeby nie znaleźli się na jego miejscu (…) 
to oddziaływanie przez skazanego (…) oddziaływanie skazany na innych… 
odstraszanie, po prostu straszenie”  (Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof 
Kieślowski) - wyraża ogromną wątpliwość w jej skuteczność, podważając tym 
samym środki stosowane przez polski wymiar sprawiedliwości, którego za 
chwilę stanie się częścią. Powołując się na argument, iż: „Od czasów Kaina 
żadna kara nie poprawiła i nie odstraszyła świata od popełnienia przestępstwa”  
(Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski) łączy ze sobą sferę 
sacrum i profanum. Być może te dwie sfery, kiedy mówimy o karze śmierci nie 
są od siebie tak odległe? Życie bowiem w wielu wierzeniach pochodzi od Boga 
i tylko on może je odebrać. Wypowiedź głównego bohatera można odczytać 
jako aluzję, odbiorcy zwrócona zostaje uwaga, iż obowiązujące prawo swoim 
zasięgiem przekracza granicę pomiędzy sacrum a profanum. 

Odbiorca poznaje też Jacka. Dwudziestoletniego mężczyznę, o 
nieracjonalnych zachowaniach, które początkowo do złudzenia przypominają 
zaburzenia psychiczne. Jacek wydaje się zaplanować cały proces swojego czynu, 
tylko ofiara jest jakby przypadkowa. Odbiorca staje się naocznym światkiem 
drastycznego morderstwa: duszenie taksówkarza w aucie przez młodego 
człowieka. Można zadać sobie pytanie: dlaczego – nie znali się, nie mieli 
konfliktów? Być może to przejaw wspomnianej przez aplikanta dysfunkcji, a 
może to już dewiacja?  Duszenie jest długie i bolesne, następnie bicie łomem, 
ręka ofiary długo pozostaje na kierownicy, wytrwale trzyma klakson. Niedoszły 
morderca chowa się za samochodem, kiedy obok przejeżdża pociąg. Gdy powraca 
katuje ofiarę, aż wypadają jej zęby. Nie może znieść tego widoku. Patrzy z bólem 
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na ciało ofiary.  Mężczyzna jeszcze żyje, kiedy sprawca chce ukryć ciało w rzece. 
Jak postąpi? Jest zagubiony, rozpaczliwie szuka rozwiązania, jednak wraca z 
kamieniem, którym ostatecznie dokonuje brutalnego mordu, bezczeszcząc 
zwłoki. Wraca do samochodu ofiary, zjada kanapkę, z radością słucha muzyki, 
wyrywa radio. Znowu adekwatne wydają się słowa aplikanta: „Kiedy jakiś 
ważny moment zostaje za tobą, reszta zależy już tylko od Ciebie” (Krótki film o 
zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski). 

Niespodziewanie dla odbiorcy ale i samych bohaterów, młody aplikant 
zostaje obrońcą Jacka. Przegrywa jednak na sali sądowej i w rozmowie z sędzią 
pyta: „ Czy nie miało znaczenia gdyby był adwokat starszy, o głośnym nazwisku, 
nie ja ...”  (Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski). Sędzia 
w jednej chwili rozwiewa jego wątpliwości: „Pana przemówienie było chyba 
najlepsza mową przeciwko karze śmierci jaką słyszałem od lat, a wyrok musiał 
być taki,  Pan nie popełnił żadnego błędu, ani jako prawnik ani jako człowiek (…) 
w tej sprawie może można sobie wyobrazić lepszego sędziego. To co się stanie 
obciąża mnie, nie pociesza to pana?” (Krótki film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof 
Kieślowski). Sędzia jednoznacznie wskazuje, iż zawód adwokata wymaga 
pewnych cech osobowości, których nasz bohater nie posiada. A delikatność, którą 
się cechuje nie służy jego profesji. Owa cecha jest też widoczna podczas ostatniej 
rozmowy z Jackiem, w której skazaniec dostrzega człowieczeństwo adwokata. 
I na tym kończą się aspekty reprezentantów dobra w filmie Kieślowskiego. Na 
wyprowadzanego skazańca napadają policjanci, pomimo tego, że pozostaje on 
bierny to siłą swojego ciała obciążają już jego zwiotczałe ciało, prowadzone 
przez oczy pełne obłędu.  Kiedy naczelnik odczytuje wyrok uderzająca staje się 
jego końcowa cześć: „(…..) uznał oskarżonego winnym (….) skazał go na karę 
śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze , sąd najwyższy wyrok 
ten utrzymał w mocy, rada państwa nie skorzystała z prawa łaski (...)” (Krótki 
film o zabijaniu, 1987, reż. Krzysztof Kieślowski). Ostatnie chwile obdarte są 
z szacunku do człowieka, do życia, do Boga. Nawet ksiądz brzydzi się Jacka, 
co pokazuje odpychającym gestem dłoni. Jacek zostaje stracony, ku ironii tak 
samo jak zabił – przez uduszenie. Film Kieślowskiego wywołuje wewnętrzny 
rozłam. Z jednej strony chcemy wyeliminować ze społeczeństwa dewiantów, 
zbrodniarzy i morderców z drugiej jednak strony, gdyby nie wydarzenia z 
przeszłości to może Jacek nadal byłby na wsi. Kieślowski w „Krótkim filmie o 
zabijaniu” uwidocznił, jak zabija prawo. Film ten został pozytywnie odebrany w 
Polsce oraz w Europie, a na festiwalu w Cannes ugruntował pozycje reżysera.  
Zbrodnia zostaje tutaj obdarta z fikcji, jest w stanie surowym, mrocznym i 
brudnym.  Nie jest jednak mowa o czynie Jacka tylko o zbrodni w majestacie 
prawa, które zgodnie z założeniem przewodniego tematu niniejszych rozważań 
jaki się jako emisariusz zła w polskim kinie przełomu lat dziewięćdziesiątych.

Kolejną produkcja, którą analizuję przez pryzmat wybranego tematu 
jest polski film kryminalny z 1999 roku pt.: „Dług” w reżyserii  Krzysztofa 
Krauzego. Młodzi biznesmeni są zastraszani i terroryzowaniu przez gangstera, 
który uznał ich za zobowiązanych do spłaty wyimaginowanego długu. Stefan 
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Kowalczyk od początku przejawia brak wiary w państwowy aparat prawa. 
Jego odczucia zostają potwierdzone, kiedy Adam Borecki udaje się z prośbą 
o pomoc i ochronę na komisariat policji. W obliczu niezasadnego długu, 
haraczy, przemocy psychicznej i fizycznej oraz braku wsparcia ze strony policji 
bohaterowie decydują się spłacać dług. I to właśnie ów brak pomocy, wsparcia, 
zainteresowania i interwencji ze strony policji staje się powodem tragedii, której 
są świadkami odbiorcy. Bierność policji ukazana jest tutaj jako akt gorszy niż 
dokonanie bezpośredniego zła. Jawi się jako doskonały, wręcz precyzyjny 
i cichy zabójca. W konsekwencji doprowadza do popełnienia przestępstwa 
przez Boreckiego i Kowalczyka. Dochodzi do brutalnego mordu, rozebrania 
zwłok i pozbawienia ofiar głów, zapewne w celu utrudnienia identyfikacji.  
Zauważamy tutaj dwa rodzaje transformacji: ofiara staje się oprawcą (ofiara → 
oprawca) natomiast pierwotny oprawca staje się ofiarą (oprawca→ofiara). Jest to 
transformacja jednokierunkowa. Bowiem zarówno Adam Borecki, jak i  Stefan 
Kowalczyk został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. 

Można jednak powiedzieć, iż wykreowanie filmowej rzeczywistości to nic 
innego jak zaangażowanie i kreatywność twórców. W rzeczywistości „Dług” 
dedykowany jest realnym ofiarom – Arturowi Brylińskiemu i Sławomirowi 
Sikorze, którzy w nocy z 8 na 9 marca 1994 roku dokonali samosądu na swoich 
prześladowcach: Gmitrzaku oraz na Mariuszu Kłosie (ochroniarz) (Lubelski, 
2007, s. 197- 220) Jak wskazuje reżyser pewne tortury i szczegóły zostały 
pominięte, ponieważ „wtedy to zrobiłoby się kino amerykańskie i ludzie by nie 
uwierzyli” (Nowak, 2004).

Produkcja okazała się znacząca dla bohaterów bowiem sprawa stała się 
głośna medialnie. Dopiero rozgłos i zainteresowanie doprowadziły do zaniku 
bierności i opieszałości ze strony państwa i prawa. A być może była ta tylko chęć 
uniknięcia wieloaspektowej krytyki społeczeństwa. W konsekwencji jednak 
obaj skazańcy otrzymują ułaskawienie:  Sławomir Sikora z rąk ówczesnego 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 roku (Lubelski, 2007, s. 220). 
a pięć lat później w 2010 z rąk  prezydenta Bronisława Komorowskiego prawo 
łaski zostało zastosowane wobec Artura Brylińskiego (Szaniawski, 2010)

Scenariusz do filmu w reżyserii Krauzego napisany został przez autentyczne 
wydarzenie i jak wskazał Kacper Pobłocki dramat ten jest doskonałym obrazem 
kapitalizmu w Polsce bowiem „każdy z nas może napotkać na swojej miejskiej 
drodze nieznajomego socjopatę, który zniszczy nas, wciągając w spiralę 
przemocy i długu i wyciągnie wraz z sobą poza orbitę społeczeństwa” (Pobłocki, 
2012, s. 41-44). Jednak na straży takich incydentów, w gotowości do wsparcia i 
pomocy stać powinno państwo i prawo. 

Konkluzję dla rozważań na temat obrazu państwa i prawa przedstawionego 
w filmie Dług stanowi cytat z wywiadu, który ukazał się 14 sierpnia 2014 roku. 
Zapytany o poczucie żalu w wyniku wyroku Sławomir Sikora odpowiada: „Żalu 
nie mam. Miałem go na samym początku. Nie będę komentował tego wyroku. 
Mogę tylko powiedzieć, że Ryszarda Boguckiego, zabójcę Pershinga, który nigdy 
się nie przyznał do zbrodni, też skazano na 25 lat więzienia. Sąd nie skazał go na 
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dożywocie, stwierdzając, że do tej pory nie był on karany. U mnie sąd nie znalazł 
żadnych okoliczności łagodzących. Prokurator żądał 25 lat i tyle dostałem. W 
uzasadnieniu wyroku sędzia Maria Tarasiewicz stwierdziła, że jeżeli nikt nam nie 
chciał pomóc, to mogliśmy zadzwonić na telefon zaufania. Żeby się wyzbyć tej 
złości, potrzebowałem siedmiu lat” (Nowak, 2004). W „Długu” zatem odbiorca 
spotyka się z ogromem bezsilności i bierności państwa i prawa, które nie są 
w stanie zapewnić obywatelom podstawowych potrzeb, do których zaliczyć 
możemy bezpieczeństwo i opiekę. 

Rozważając obraz prawa w polskim kinie przełomu lat dziewięćdziesiątych 
zwrócić należy uwagę na film kryminalny - „Psy” - w reżyserii Władysława 
Pasikowskiego. Film ten stał się  produkcją bardzo intratną i zdobył znaczą 
popularność (Lewandowski, 2004) będąca wyrazem „naszej nowej rzeczywistości 
po roku 1989” (Giza, 2011, s. 188). Odbiorca spotyka się z surowym, brutalnym 
i przepełnionym wulgaryzmami obrazem upadku komunizmu i odrodzenia 
Polski. Na oczach widza dochodzi do transformacji ustroju, ale także głównych 
bohaterów - „ubeków”. Nie wszyscy przeszli zmianę pozytywną a próby 
dostosowania się do nowej rzeczywistości zostały okupione wieloma ofiarami. 
Prawo w „Psach” jawi się jako środek w rękach przedstawicieli zła, do których 
zaliczamy policjantów, gangsterów i prawników. Film uwidacznia znaczącą 
sprzeczność, mianowicie wszystkie działania, które podejmowana są przez 
bohaterów w imię sprawiedliwości są antagonistyczne wobec obowiązującego 
prawa. Rysuje to znaczącą granicę pomiędzy prawem jakiego oczekujemy od 
systemu, a prawem które systemem rządzi. To ostatnie jest nieskończonym 
zbiorem prawnych kruczków i nieprawidłowości, które przyczyniają się do do 
umacniania takich powiązań, które w konsekwencji kształtują państwo mafijne 
i skorumpowane. Prawo staje się środkiem do celu, którym jest unikniecie 
odpowiedzialności za czyny niemoralne. 

Film ten może budzić wiele wątpliwości, zwłaszcza u widza tamtego 
okresu. Bez wątpienia powoduje to fakt doboru głównych bohaterów. Jak 
wskazała Bożena Jaknicka: „Ubecy palący teczki z aktami i kpiący w żywe 
oczy z przedstawicieli nowej władzy, weryfikacja byłych funkcjonariuszy 
służb specjalnych, którzy mają przeistoczyć się w szanowanych policjantów, 
skorumpowani, pewni swej bezkarności prokuratorzy, nie przygotowana do 
walki z nowymi formami przestępczości policja kryminalna – wszystko krzyczało 
z ekranu: przecież to prawda” (Giza, 2011, s. 187-200). Te słowa w całości 
definiują precyzyjnie system prawa ukazany w Polsce tamtego okresu. 

Ostatnią produkcją, która kończy tym samym rozważania na temat obrazu 
prawa w polskim kinie przełomu lat dziewięćdziesiątych jest  film „Komornik” z 
2005 roku w reżyserii Feliksa Falka. Akcja filmu dotyczy działalności tytułowego 
komornika. Widz zderza się z brutalnie wykreowanym bohaterem, który 
bezcześci ludzkie życie wkraczając do szpitala i przeprowadzając komorniczą 
egzekucję.  Pozostaje niewzruszony na ból i cierpienie pacjentów, na ich śmierć 
która odbywa się obok niego. Po wydarzeniach w szpitalu zostaje zapytany 
przez jednego z członków zebrania, w którym uczestniczy: „Czy mamy uznać, że 
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pogarda dla ludzkiego nieszczęścia jest zgodna z prawem, przecież to absurd. Co 
chorzy mają do jakiś wypompować, przekrętów? (Komornik, 2005, reż. Feliks 
Falk). Niczym niewzruszony odpowiada - „Prawo chyba nie powinno podlegać 
emocjom”(Komornik, 2005, reż. Feliks Falk). Kiedy w kolejnych momentach 
słownej przepychanki padają słowa o bestialskim podejściu względem szpitala 
i o deptaniu ludzkiego życia, braku człowieczeństwa i empatii, komornik 
odpowiada: „To są papiery zagrożonych bankructwem pożyczkodawców, oni 
także walczą o życie” (Komornik, 2005, reż. Feliks Falk).  Życie, słowo klucz tej 
sceny. Na jednej szali zostało ustawione życie ludzkie oraz ekonomiczne życie 
organizacji czy firmy. Brak szali, która przeważyła? Z ust tytułowego komornika 
wybrzmiewają słowa świadczące jednak o tym, iż to właśnie życie ekonomiczne 
niż ludzkie jest bardziej wartościowe. W kolejnych klatkach filmu, widz spotyka 
się z obłudą, brakiem odwagi ze strony prezesa sądu, który przerywając spotkanie, 
udziela komornikowi potajemnego wsparcia. Podkreślić należy, że „Komornik” 
to już produkcja z 2005 roku, więc nie stanowi typowego reprezentanta kina 
przełomu. Jest jednak swoistego rodzaju podsumowaniem sposobów kreacji 
państwa i prawa.  System wymiaru sprawiedliwości stara się błyszczeć, być 
niemal nieskazitelny. Budynki, gabinety, każda przestrzeń pracy przedstawicieli 
państwa i prawa utrzymana jest w należytym porządku. Na prokuratorskich, 
policyjnych i komorniczych stołkach zasiadają eleganccy, nienagannie ubrani 
profesjonaliści.  Na tym jednak kończy się porządek i idealizm polskiego 
wymiaru sprawiedliwości i jego reprezentantów. Refleksja nad sposobem życia, 
towarzyski charakter wielu służbowych spotkań ukazuje uwikłanie we wspólne 
interesy. Prawo natomiast jest narzędziem w rękach owych profesjonalistów w 
celu zaspokojenia grupowych interesów poszczególnych grup zawodowych. 

Główny bohater początkowo koncentruje się jedynie na wykonywaniu 
swojej pracy. Chociaż robi to bez najmniejszych zahamowań, pozbawiony 
emocji i empatii, to powoli zostaje wciągnięty w machinę wzajemnych ustępstw, 
zależności. Ta swoista sieć pochłania go bezpowrotnie w swoją otchłań. Prawo 
bowiem przedstawione w tej produkcji jest łącznikiem i nadaje rytm życia  
wszystkim, których dotyczy. Komornik w kolejnych klatkach filmu spotyka 
kolejnych dłużników, którym odbiera znaczące dla nich mienie: figurę Matki 
Boskiej, pamiątkowy zegar, zakład pracy. 

Dłużnicy kreowani są przez twórców jako ofiary systemu prawa, które 
stają przed wyrokiem komorniczym. „Podbijesz mi kwit o nieściągalności i 
już kawałek świata jest uporządkowany” (Komornik, 2005, reż. Feliks Falk) - 
mówi do prokuratora główny bohater. Kawałek świata… Tego samego, który 
rujnowany był przez zabranie choremu dziecku akordeonu czy pamiątkowego 
zegara ze ściany schorowanej staruszki. Wkraczające w „Komorniku”, we 
wszystkie aspekty ludzkiego życia, prawo ma nieokiełznaną siłę. Proszący, 
w początkowych scenach filmu,  o wybaczenie młody mężczyzna popełnia 
samobójstwo w obliczu niewzruszonego komornika. Jego upokorzenie i 
uklęknięcie przez prawem powoduje wzajemne przenikanie się sfery sacrum i 
profanum. 
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„Ja, Lucjan Bohme, pozostając przy zdrowych zmysłach, oświadczam , że 
15.12 o godzinie 20.15, poczułem nieodpartą chęć bycia dobrym a Matka Boska z 
Ulicy Katowickiej pogroziła mi palcem i powiedziała co mam robić„ (Komornik, 
2005, reż. Feliks Falk)- czy słowa tytułowego „Komornika” pozwalają mieć 
nadzieję na wewnętrzną przemianę bohatera i jego systemu wartości? Czy obraz 
polskiego prawa ulegnie zmianie? Widz nie uzyskuje jednoznacznej odwiedzi, 
dana jest mu jednak nadzieja. 

III. Zakończenie 
W obrębie kina przełomu prawo ukazywane było jako emisariusz zła. 

Zmiana ustroju politycznego w Polsce nie spowodowała, iż przestało być ono 
uznawane za reprezentanta czarnego charakteru. Spekulować można, iż upadek 
komunizmu dał możliwość wolności wyrazu bez obawy o różnorodne restrykcje. 
Obrazy kadrowane w przedstawionych produkcjach bezapelacyjnie realizują 
założony temat rozważań. Prawo wielokrotnie powodowało transformację 
ofiara → oprawca. Bierność jego reprezentantów była powodem niezliczonych 
tragedii. Prawo ma moc zabicia, zniszczenia, zdegradowania, poniżenia czy 
nieuszanowania. A powinno stać na straży czystości, wierności i dobra, które w 
wybranych produkcjach jawią się dla polskiego systemu prawa i państwa jako 
archetypy. 
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W 2019 roku polska Policja obchodziła hucznie setną rocznicę swojego 
powstania. Na każdym szczeblu, od jednostek powiatowych i miejskich, przez 
struktury wojewódzkie, aż po Komendę Główną organizowane były uroczystości 
upamiętniające uchwalenie przez Sejm 24 lipca 1919 roku Ustawy o Policji 
Państwowej [1]. Formacja chętnie odwołuje się do tej tradycji, stawiając 
przedwojennych funkcjonariuszy za wzór cnót i oddania sprawie bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa. Jest to zrozumiałe, gdyż kultywowanie tradycji Milicji 
Obywatelskiej obarczone byłoby sporym ryzykiem. Socjalistyczny aparat 
bezpieczeństwa miał bowiem nie tyle inne priorytety, co ich gradacja znacząco 
odbiegała od tej, do której przywykliśmy myśląc o demokratycznym państwie 
prawa. Jednak z naukowego punktu widzenia mówienie o policji tylko przez 
pryzmat ostatniego stulecia jest nie tylko krzywdzące dla historii, ale również 
dla tysięcy osób, które przed wiekami poświęciły swoje życie w imię spokoju, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w tej części Europy.

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności. Jest wartością 
nadrzędną i jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka [2, s. 16]. Od 
kiedy człowiek pojawił się na świecie musiał zmagać się z licznymi zagrożeniami, 
wywołującymi w nim obawy i poczucie lęku. Pierwotnie człowiek musiał dbać o 
poczucie bezpieczeństwa we własnym zakresie. Sam bronił się przed drapieżną 
zwierzyną czy aktami agresji ze strony innych ludzi. Rozwój ludzkości w kierunku 
zorganizowanych społeczności spowodował konieczność zinstytucjonalizowania 
działań zmierzających do eliminowania zagrożeń i zapewnienia jednostce 
poczucia bezpieczeństwa. Na ziemiach polskich pierwsze działania o charakterze 
zorganizowanym zaczęto obserwować wraz z pojawieniem się państwowości 
za czasów Mieszka I. Trudno dziś stwierdzić z całą pewnością, czy państwo 
pierwszych Piastów posiadało ujednolicony i skodyfikowany w formie pisemnej 
zbiór praw, ale na podstawie badań historycznych możemy z całą pewnością 
wskazać osobę komesa grodowego (instytucja ta ewoluowała z czasem w urząd 
kasztelana), jako pierwszego oficjalnego stróża porządku w Polsce. Dzierżył on 
w swoich rękach pełnię władzy policyjno-sądowej i wojskowej na zarządzanym 
obszarze [3, s. 59-84]. Podległa mu drużyna była swoistym zbrojnym ramieniem 
władzy książęcej i tworzyła zalążek aparatu represji. Ale z drugiej strony 
ściganie przestępców należało do obowiązków i prawa poszkodowanego, który 
mógł liczyć najczęściej jedynie na pomoc członków swojego rodu lub plemienia. 
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Zasada tzw. krzyku i śladu jasno pokazuje, że prawo staropolskie miało charakter 
prywatnoskargowy [4, s. 62]. Jasnym staje się zatem, że w średniowiecznej Polsce 
zorganizowany aparat bezpieczeństwa dbał o interesy władcy, pozostawiając 
społeczeństwo odosobnione w poszukiwaniu sprawiedliwości.

Ewolucja systemu bezpieczeństwa państwa, z opartego o drużyny, na rzecz 
kształtującego się rycerstwa i pospolitego ruszenia w połączeniu z dynamicznym 
rozwojem grodów spowodował powstanie straży miejskich. Do obowiązków 
strażników należało pilnowanie porządku w miastach (zwłaszcza w nocy) 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Każde miasto posiadało własne 
przepisy porządkowe, choć w większości przypadków były one tożsame(i to w 
skali europejskiej). Wprowadzano ograniczenia w prawie pobytu i noclegu dla 
przyjezdnych, zakazy dobywania broni (rzadziej jej noszenia w obrębie miejskich 
murów), używania ognia (dominowała zabudowa drewniana), spożywania alkoholu 
w porach wieczorowo-nocnych czy przepisy dotyczące gospodarowania odpadami  
i utrzymywania ulic w czystości [5, str. 41-51]. Miejski system organizacji prawa, 
choć rozwijał się bardzo dynamicznie, ograniczał się do własnych murów. W 
dobrach kościelnych na podstawie przywilejów borzykowskiego (1210 rok) oraz 
wolborskiego (1215) prawo sądu nad ludnością posiadało duchowieństwo, które 
jednocześnie otrzymało prawo do niezależnego sądownictwa stanowego [6, s. 
159-160]. Wykształcona ze stanu rycerskiego polska szlachta poprzez całą serię 
przywilejów nadanych przez króla zapewniła sobie nie tylko nietykalność osobistą  
i majątkową (przywilej jedliński z 1430 roku oraz krakowski z 1433 roku), ale 
również wyłączność na obejmowanie urzędów (przywilej piotrkowski z 1493 
roku), ograniczenie władzy królewskiej w stanowieniu praw (przywilej radomski/
konstytucja nihil novi z 1505 roku) oraz zrzeczenie się kompetencji sądowych 
w sporach między szlachtą i duchowieństwem, a ich poddanymi (przywilej 
toruński z 1518 roku). Do końca panowania dynastii Jagiellonów szlachta  
i duchowieństwo stało się faktycznie bezkarne. Stosunki między panem a 
poddanym opierały się nie na prawie spisanym, ale zwyczajowym, którego 
interpretacja zależała w znacznym stopniu od Pana [7, s. 41]. Nawet, gdyby 
udało się postawić szlachcica przed sądem, to trudno sobie wyobrazić, by sędzia 
– przedstawiciel tego samego stanu – wydał wyrok skazujący. 

Rozwój demokracji szlacheckiej i wprowadzenie prawa wyboru przez 
całą szlachtę nowego władcy w drodze wolnej elekcji (Sejm w Piotrkowie z 
1538 roku) doprowadziły do sytuacji patowej. Wybierani drogą elekcji królowie 
za drobnymi wyjątkami nie mieli ani środków prawnych, ani finansowych by 
podjąć dzieło naprawy prawa w chylącym się ku upadkowi kraju. Dopiero realne 
zagrożenie zewnętrzne, rozwój absolutyzmu w Europie oraz pojawienie się myśli 
oświeceniowej wprowadziły do debaty publicznej temat reformy ustrojowej 
oraz modernizacji państwa. W XVIII-wiecznej literaturze polskiej zaczęły 
pojawiać się postulaty powołania do życia centralnej instytucji policyjnej. 
Andrzej Załuski, duchowny i kanclerz wielki koronny postulował utworzenie 
policji bezpieczeństwa, drogowej i handlowej [8, s. 12]. Państwa ościenne 
torpedowały jednak konsekwentnie każdą próbę wzmocnienia państwa. Dopiero 
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Sejm Rozbiorowy zatwierdzający pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej ustanowił 
pierwszy według standardów nowożytnych organ władzy wykonawczej – 
Radę Nieustającą (nazywaną Zdradą Nieustającą) – w skład której wchodziło 
pięć departamentów (odpowiedników dzisiejszych ministerstw), w tym 
Departament Policji, czyli Dobrego Porządku. To pierwszy przykład pojawienia 
się w Polsce nazwy policja w kontekście instytucjonalnym. Niemniej jednak 
współczesne spojrzenie na tą instytucję jest niewłaściwe, bowiem w XVIII 
wieku była zdecydowanie szerzej rozumiana. Łączyła kompetencje dzisiejszego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministerstwem Zdrowia. 
Nadzorem nad funkcjonowaniem sądów, kontrolą egzekwowania wyroków, 
skargami na korupcję sędziów i wykładnią prawa zajmował się natomiast 
Departament Sprawiedliwości, stąd za bezpieczeństwo wewnętrzne, ład i 
porządek odpowiadać miały dwa z pięciu ministerstw – departamentów. W 
miastach w dalszym ciągu za bezpieczeństwo odpowiadały lokalne struktury, 
milicje i straże, jednak zmagały się z licznymi problemami kadrowymi. Stąd 
do ścigania grup przestępczych, konwojów, asyst komorniczych czy obsadzania 
posterunków wykorzystywano wojsko. Wpływało to nie tylko negatywnie na 
morale żołnierzy, ale również w sposób istotny dezorganizowało funkcjonowanie 
sił zbrojnych ówczesnego państwa [8, s. 13].

Zanim Rzeczypospolita zniknęła z mapy Europy podjęła ostatnią 
próbę uratowania swojej egzystencji. Po burzliwych obradach, niemalże w 
warunkach zamachu stanu, Sejm Czteroletni przyjął 3 maja 1791 roku Ustawę 
Rządową. Na podstawie jej zapisów w miejsce Rady Nieustającej powołano 
do życia Straż Praw, składającą się z pięciu ministerstw. W przeciwieństwie do 
poprzedniej egzekutywy, za sprawy bezpieczeństwa odpowiadały ministerstwa 
Pieczęci (Spraw Wewnętrznych) oraz Policji. Jednak ważniejszym z punktu 
widzenia niniejszej pracy było powołanie Komisji Policji Obojga Narodów, 
gdyż to właśnie ten organ uzyskał bardzo szerokie uprawnienia. Komisja 
zajmowała się m.in. zapewnieniem spokoju (w tym walką z żebractwem) i 
bezpieczeństwa publicznego, działalnością śledczą i wywiadowczą (zatrudniała 
stałych agentów), więziennictwem, sprawami meldunkowymi, obroną cywilną 
w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, kontrolowaniem gospodarek i 
budżetów miejskich, wagami i miarami, nadużyciami przy licytacjach, ale 
również polityką zdrowotną. Pełniła również funkcję policji politycznej, przy 
czym czuwała też nad przestrzeganiem wolności twórczej i wydawniczej oraz 
własnością intelektualną [8, s. 16-32]. W literaturze można dodatkowo znaleźć 
wzmianki o funkcjonujących równolegle milicjach wojewódzkich i powiatowych 
[9, s. 95-97], ale brakuje szczegółowych informacji na ten temat. 

Po upadku Konstytucji oraz drugim i trzecim rozbiorze Polska utraciła 
swoją niepodległość, a zarazem możliwość suwerennego kierowania 
własną polityką bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym. Nie oznacza 
to, że na tych terenach nie podejmowano prób quasi-suwerennych działań 
w zakresie organizacji służby policyjnej. Pierwsza sposobność nadarzyła 
się wraz z nadejściem Napoleona Bonaparte. Stworzone przez niego 
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Księstwo Warszawskie miało ustawę zasadniczą (wyraźnie wzorowaną na 
francuskiej), w myśl której utworzono Ministerstwo Policji [10, s.275]. Za 
bezpieczeństwo w miastach odpowiadała składająca się z mieszczan Gwardia 
Narodowa, która stanowiła jednocześnie obwody wojska [11, s. 142]. Dużym 
osiągnięciem było stworzenie warszawskiej Szkoły Praw. Kształcący się  
w niej urzędnicy zdobywali wiedzę nie tylko z zakresu prawa cywilnego, 
rzymskiego czy Kodeksu Napoleona, ale również zgłębiali tajniki prawa 
kryminalnego oraz postępowania w sprawach karnych. Posiadanie przez klasę 
urzędniczą zunifikowanej, specjalistycznej wiedzy należy traktować jako duże 
osiągnięcie Księstwa Warszawskiego [10, s. 238]. Chociaż to quasi-państwo 
istniało zaledwie 8 lat, to miało istotne dokonania w zakresie organizacji polityki 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

W następstwie porażki francuskiej oraz uzgodnień Kongresu Wiedeńskiego 
tereny Ks. Warszawskiego przypadły Imperium Rosyjskiemu. Car Aleksander 
I utworzył w pełni zależne od siebie Królestwo Polskie i przyjął koronę. 
Nowy władca wprowadził ustawę konstytucyjną, która w art. 76 wprowadzała 
Komisję Spraw Wewnętrznych i Policji. Do jej głównych kompetencji należało 
zabezpieczenie porządku i spokoju publicznego, wolności osób i własności, 
opieka nad rolnictwem, przemysłem, rzemiosłem i handlem, administracja 
poczt, współdziałanie z władzami wojskowymi w sprawach poboru do wojska. 
Ponadto zajmowała się sprawami miast, utrzymaniem budynków rządowych, 
szpitali, dbała o stan zdrowia mieszkańców [12, s.43-44]. Warto zauważyć, 
że zakres kompetencyjny Komisji był zbieżny z polskimi rozwiązaniami 
przedrozbiorowymi. 

Tworzące się zalążki działalności opozycyjnej oraz sposób jej zwalczania 
wyraźnie pokazywały intencje nowego króla. Publicysta Maurycy Mochnacki 
tak opisywał sytuację w Królestwie Polskim: Była…policja carska, książęca 
i rządowa, policja cywilna i wojskowa, policja Różnieckiego, Kuruty, 
Lubowidzkiego i Bóg wie czyja? Była ona wszędzie: w mieście, na wsi, wśród 
wojska, wśród urzędników, wśród obywateli, wśród służących. Szpiegował 
podkomendny swego dowódcę, podwładny swego pana, zaufany swego 
przyjaciela, kochanka swego ulubionego, żona męża [12, s.26]. Z kolei działacz 
niepodległościowy i oficer Walerian Łukasiński stwierdził, że szpiegostwo i 
donosy tak zagęściły się, że nikt nie był spokojny wśród własnej rodziny [12, 
s. 26]. W efekcie prowadzenia antypolskiej polityki doszło do wybuchu w 
1830 roku Powstania Listopadowego. Władze powstańcze szybko zdały sobie 
sprawę z konieczności utrzymania porządku na terenach powstańczych, stąd 
powstały: Gwardia Narodowa Warszawska (ok. 6 tys. członków wywodzących 
się z bogatego mieszczaństwa) zajmująca się patrolowaniem ulic, ochroną 
budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych; Straż 
Bezpieczeństwa (ok. 15 tys. źle wyposażonych członków wywodzących się  
z  miejskiej biedoty) zajmująca się ochroną umocnień miejskich oraz na 
przedmieściach oraz eskortowaniem transportów uzbrojenia; Gwardia Miejska, 
na temat której brakuje jednak szczegółowych informacji [13, s.66-67]. 
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Upadek powstania sprowadził represje. Zawieszono konstytucję, zastępując 
ją Statutem Organicznym. W 1847 roku wyeliminowano polskie przepisy prawa 
karnego i cywilnego, zastępując je kodeksami rosyjskimi [11, s. 218-219]. 
Zmiany objęły również Komisję Spraw Wewnętrznych i Policji. Już w 1832 
na stałe zniknęło z nazwy słowo policja. Do 1839 roku nosiła nazwę Komisja 
Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchowieństwa i Oświecenia Publicznego, w 
latach 1839-1861 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchowieństwa, 
1861-1864 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych. Do 1833 roku w ramach 
Komisji funkcjonował Wydział Policji i Poczty, następnie w ramach Wydziału 
Administracji Ogólnej pojawiła się Sekcja Administracyjno-Policyjna [14, s. 43-
44]. 

Niespokojny żywioł polski dał ponownie o sobie znać w 1863 roku, gdy 
wybuchło Powstanie Styczniowe. Zryw narodowowyzwoleńczy przyniósł 
odrodzenie polskiej administracji, w tym również w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Co ciekawe, w tym czasie na ziemiach funkcjonowały równolegle 
do siebie aż cztery formacje policyjne. Policja wykonawcza Janka Białego 
pełniła funkcję kontrwywiadu. Policja Ludwika była miejską organizacją o 
charakterze wojskowym. Policja Przybylskiego – zbliżona organizacyjnie 
do współczesnej formacji – składała się z funkcjonariuszy wydziałowych 
i sekcyjnych. Najbardziej znaną była Straż Narodowa nazywana również 
Żandarmerią Narodową, a potocznie Policją Pawełka. Współcześnie wiemy o 
niej najwięcej. Funkcjonariusze byli uzbrojeni w broń krótką oraz otrzymywali 
stałą pensję w wysokości 50 kopiejek dziennie. W jej szeregach działał również 
specjalny oddział, tzw. sztyletnicy, zajmujący się eliminacją osób działających na 
szkodę idei powstańczej [15]. 

Finalnie powstanie upadło, a zemsta cara była okrutna. W samej Warszawie 
jeden carski policjant przypadał na 40 mieszkańców [11, s. 309]. Biorąc pod 
uwagę, że w owym czasie miasto zamieszkiwało ok. ćwierć miliona ludzi, 
liczebność policji wynosiła prawie 6 tys. funkcjonariuszy! Aby zrozumieć 
skalę zjawiska wystarczy porównać to ze współczesnymi danymi dotyczącymi 
liczebności garnizonów polskiej Policji. W carskiej Warszawie pełniło służbę 
więcej policjantów niż obecnie wynosi stan etatowy 11 komend wojewódzkich 
[16]! Popowstańczy terror i polityka wynarodowienia spowodowała, ze do 
pierwszej wojny światowej Polacy nie podjęli już zbrojnej próby odzyskania 
niepodległości. 

Sprawa działalności policyjnej wróciła jednak na początku XX wieku 
za sprawą dynamicznego rozwoju ruchu robotniczego na ziemiach polskich 
oraz działalności spiskowo-bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1904 
roku zaczęły powstawać Samoobrony Robotnicze, które przekształciły się w 
Organizację Bojową PPS. Jeszcze przed rewolucją 1905 roku formacja liczyła 
ok. 7,5 tys. członków. Dynamiczny rozwój struktur socjalistycznych przełożył 
się na powstanie w 1917 roku Centralnego Wydziału Bojowego PPS. Posiadał 
on trzynaście wydziałów okręgowych, własny wywiad, laboratorium materiałów 
wybuchowych, magazyny uzbrojenia, szkołę i biuro paszportowe. Zbrojnym 
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ramieniem CWB PPS było Pogotowie Bojowe w sile ok. 1,5 tys. osób [17]. 
Formacja, która łączyła w sobie charakter partyjny z publicznym została tuż po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości upaństwowiona na podstawie Przepisów  
z dnia 5 grudnia 1918 roku o organizacji Milicji Ludowej [18]. Tym samym 
organizacja, mająca początkowo charakter wywrotowy stała się pierwszą formacją 
policyjną w odrodzonym państwie. Została podporządkowana Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i miała charakter wojskowy. Jej ustawowym zadaniem była ochrona  
i zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walka ze wszelkimi 
przejawami bezładu społecznego. Z tym jednak bywało różnie, gdyż pomimo 
upaństwowienia formacja wciąż wykazywała charakter polityczny, stawiając się 
(również w formie zbrojnej) w kontrze do środowisk narodowych oraz struktur 
wojskowych. W związku z tym już 9 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa wydał 
Dekret o organizacji policji komunalnej [19], tworząc przeciwwagę dla swojego 
socjalistycznego odpowiednika. Jej zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa 
osobistego i porządku publicznego oraz nadzór nad wykonaniem przepisów prawa  
i rozporządzeń w zakresie działania policji miejscowe. Obie formacje 
często dublowały kompetencje, co skutkowało wrogością oraz starciami 
między funkcjonariuszami tych służb. Chaos potęgował fakt, że na terenach 
należących uprzednio do zaborców funkcjonowała spora ilość organizacji 
paramilitarnych podległych zarówno partiom politycznym (np. Czerwona 
Gwardia Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Straż Narodowa 
Związku Ludowo-Narodowego), stowarzyszeniom (Związek Hallerczyków, 
Stowarzyszenie Dowborczyków, Sokół, Rozwój, Legia Obrony Konstytucji 
i wiele innych) oraz władzom samorządowym (straże obywatelskie, milicje 
miejskie i milicje powiatowe). Zaistniały dualizm na poziomie centralnym oraz 
różnorodność organizacji paramilitarnych stawały się na tyle problematyczny, że 
w środowiskach politycznych zaczęto coraz głośniej domagać się ujednolicenia 
aparatu bezpieczeństwa publicznego [20]. Tym samym 24 lipca 1919 roku Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową, jako państwową 
organizację służby bezpieczeństwa oraz organ władzy wykonawczej władz 
państwowych i samorządowych.  Fakt, że granice państwowe na wielu odcinkach 
nie były jeszcze ustalone w sposób trwały powodował, że poszczególne tereny 
sporne, m.in. z Niemcami i Litwą nie były objęte nowoprzyjętym prawem. Jednak 
sukcesywnie coraz większą część kraju obejmowało policyjne prawodawstwo. 
Proces kształtowania się Policji Państwowej zakończył się w 1928 roku, 
gdy w okresie sanacji Ignacy Mościcki wydał Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o Policji Państwowej (Dz. U. 1928 
nr 28 poz. 257).

Twierdzenie, że służba policyjna ma w Polsce stuletnią tradycję jest dużym 
uproszczeniem. Tak naprawdę służba o charakterze policyjnym jest jednym  
z podstawowych elementów władzy państwowej, niezależnie od jej politycznego 
czy ideologicznego statusu. Każdy rząd, niezależnie czy sprawowany 
jednoosobowo, czy też powstały na fundamencie monteskiuszowskiego 
trójpodziału władzy musi posiadać tzw. aparat represji. Z państwowego punktu 
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widzenia jest nawet wskazane, aby zgodnie z doktryną Maxa Webbera to 
właśnie państwo posiadało w obrębie swojej jurysdykcji monopol na przemoc. 
Nawiązywanie tylko do krótkiego wycinka swojej historii znacząco spłyca 
dyskusję o znaczeniu służby policyjnej w społeczeństwie i powoduje, że dla 
statystycznego obywatela obraz formacji jest znacząco ograniczony. Warto w 
tym miejscu przywołać słowa wybitnego polskiego poety doby romantyzmu, 
Cypriana Kamila Norwida, który stwierdził: Tylko, że aby drogę mierzyć przyszłą, 
Trzeba-ć koniecznie pomnieć, skąd się wyszło!
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Погляди і позиції союзників по антигітлерівської коаліції щодо 
економічного розвитку Німеччини після завершення війни почали 
обговорюватися ще в 1941році. На нашу думку, еволюцію політики 
держав-союзників щодо нацистської Німеччини, і зокрема їхнього 
бачення повоєнного устрою цієї країни, в тому числі в сфері економіки, 
можна поділити на два етапи. Для першого характерним є зародження та 
проголошення ідеї демілітаризації Німеччини, яка витрачала на озброєння 
в 1939 році 50% від бюджету [8]. Так, уже в заключному документі першої 
міжсоюзної конференції Англо-американській декларації від 14 серпня 1941 
р. у пункті 8 наголошується, що “...мир не може бути збережений, якщо 
держави, які загрожують або можуть загрожувати агресією за межами своїх 
кордонів, продовжуватимуть користуватися сухопутними, морськими і 
повітряними озброєннями.”  В.Черчілль і Ф.Рузвельт запевнили, що Велика 
Британія та США будуть допомагати і заохочувати інші держави проводити 
політику роззброєння [1]. 

Декларація 26 держав, що була підписана 1 січня 1942 року в 
Вашингтоні, оголошує демілітаризацію Німеччини головним стратегічним 
завданням союзників. У документі підкреслюється, що держави, які 
підписують цей документ, автоматично також приймають положення 
Атлантичної хартії [2]. Таким чином, Вашингтонська декларація розширює 
ідеї Атлантичної хартії та утворює антигітлерівську коаліцію. 

Московська декларація 30 жовтня 1943 року продовжує наголошувати, 
що саме роззброєння — пріоритетний напрямок [6]. Проте характерною 
рисою вищезгаданих документів є відсутність бачення будь-яких механізмів 
здійснення демілітаризації економіки. Спільним для трьох конференцій 
є те, що на них пролунали ідеї  окупації Німеччини та встановлення 
економічного контролю, проте не було досягнути єдиного плану і не були 
уточнені форми економічного контролю.

Натомість другий етап розвитку таких планів характерний 
утвердженням та роз’ясненням інших магістральних напрямків 
економічного життя післявоєнної Німеччини. Слід зазначити, що на 
Тегеранській конференції (28.11 — 01.12.1943 р.)  Й.Сталін висловив думку, 
що Німеччина зможе повністю відновитися за 10-15 років, якщо цьому ніщо 
не перешкоджатиме. Лідер СРСР зауважив, що німці завжди зможуть обійти 
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заборони, адже “якщо... заборонимо будівництво літаків, то... не можемо 
закрити меблеві фабрики, а відомо, що меблеві фабрики можна швидко 
перебудувати на виробництво літаків. Якщо... заборонимо Німеччині 
виробляти снаряди й торпеди, то... не можемо закрити її годинникових 
заводів, а кожен годинниковий завод може бути швидко перебудований на 
виробництво найважливіших частин снарядів і торпед. Тому Німеччина 
може знову відновитися і почати агресію” [5]. Сталін та Рузвельт мали 
спільну думку щодо ліквідації майбутньої загрози Німеччини: потрібно 
взяти під контроль стратегічні об’єкти, які б у випадку агресії допомогли 
б швидко зупинити її. Отже, на Тегеранській конференції постав другий 
головний напрямок економічної політики у німецькому питанні — контроль 
за ключовими об’єктами економіки.

Ф. Рузвельт на Тегеранській конференції висунув своє бачення 
післявоєнної Німеччини. Згідно з його планом, Німеччину потрібно було 
розділити на п’ять держав і встановити над кожною економічний контроль. 
Перша — Пруссія, яка мала б бути ослаблена шляхом зменшення її розміру 
в історичних кордонах. Друга — Ганновер і північно-західні райони 
Німеччини. Третя — Саксонія та район Лейпцига. Четверта — Гессенська 
провінція, Дармштадт, Кассель і райони, розташовані на південь від Рейну, 
а також старі міста Вестфалії. П’ята частина — Баварія, Баден, Вюртемберг. 
Крім того, зі складу Німеччини повинні були б виділені райони Кільського 
каналу і Гамбурга. Цими районами повинні були управляти Об’єднані Нації 
або чотири держави. Рурська і Саарська області повинні бути поставлені 
або під контроль Об’єднаних Націй, або під опікунство всієї Європи. 

В.Черчіль натомість запропонував розділити Німеччину на дві 
частини: Південну і Північну (Пруссія). Прем’єр-міністр Великої Британії 
висловив думку, що тримати під жорстоким контролем потрібно лише 
Пруссію. На його думку південні райони Німеччини не несуть небезпеку 
[5]. На нашу думку, такі сміливі плани були обумовлені явним ослабленням 
німецьких сил після перелому на Тихоокеанському та Східному фронтах. 
На Тегеранській конференції, як зазначалося вище, вдалося досягти успіху 
у вироблені другого магістрального напрямку, проте не вдалося дійти до 
узгодження окупаційних зон, у межах яких мав би бути встановлений 
економічний контроль.

На Другій Квебекскій конференції 12-16 вересня 1944 року економічні 
заходи щодо післявоєнної Німеччини стали окреслюватися дедалі 
жорсткіше. На нашу думку, це було пов’язано з тим, що поразка Німеччини 
у війні ставала  вже цілком очевидною. З боку США був запропонований 
“План Моргентау”, мета якого полягала у запобіганні розв’язуванні 
Німеччиною Третьої Світової війни. Щодо економічної складової, у 
документі йшлося про наступні пункти: 1. Німеччина мала стати переважно 
аграрною країною; 2. Найважливіші промислові районі мали перейти під 
міжнародний контроль; 3. Важка промисловість мала бути ліквідована;  4. 
Єдина промислова система мала бути дезінтегрована; 5. Банківська система 
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мала бути децентралізована; 6. Заборонялася зовнішня торгівля; 7. Імпорт 
мав бути обмежений; 8. Морська риболовля мала бути заборонена; 9. 
Виготовлення азоту для мінеральних добрив заборонялося; 10. Податковий 
тиск на населення мав зрости; 11. Німецькі ліси мали стати сировинним 
придатком [10]. Також було запропоновано поділити Німеччину на Північну 
й Південну, окремо виділялася зона Міжнародного контролю. 

План не отримав належної підтримки серед союзників і був відхилений. 
В. Черчілль прокоментував його як неможливий на практиці [3]. Така заява 
прем’єр-міністра Великої Британії, на нашу думку, обумовлена прагненням 
британського уряду просунути свій план поділу Німеччини, який пролунав 
на Тегеранський конференції. Слід зазначити, що влітку 1945 році після 
створення американської окупаційної влади “План Моргентау” знову був 
взятий до уваги,  доопрацьований, але надалі замінений на директиву JCS 
/ 106757 (вик. до липня 1947 року)[6]. Таким чином, Друга Квебекська 
конференція утвердила ідею поділу Німеччини на зони окупації як одну 
з найважливіших, що на наступних міжсоюзних конференціях отримало 
подальший розвиток.

На Мальтійській конференції (30.01-03.02.1945 р.) велися переговори 
щодо розподілу територій окупаційних зон. Найбільша проблема — 
політичне та економічне майбутнє. Досягнуті компроміси були переглянуті 
на Кримській конференції (04-11.02.1945 р.), на якій було прийнято 
остаточне рішення про окупацію і поділ Німеччини на окупаційні зони 
і про виділення Франції своєї зони (березень 1945 р.). Разом з цим було 
прийнято положення про економічний контроль над окупаційними зонами 
[9]. Учасники Ялтинської конференції заявили, що їх непохитною метою 
є знищити німецький мілітаризм і нацизм, створити гарантії того, що 
«Німеччина ніколи більше не буде в змозі порушити мир», «роззброїти і 
розпустити», «вилучити або знищити все німецьке військове обладнання, 
ліквідувати або взяти під контроль всю німецьку промисловість, яка могла 
б бути використана для військового виробництва» [9]. На Ялтинській 
конференції були вироблені та узгоджені принципи та механізми управління 
окупаційними зонами, в тому числі і в економічній сфері. 

Постдамська конференція (17.07-02.08.1945 р.) стала завершальною 
у цьому процесі. На ній були прийняті рішення про демілітаризацію, 
денацифікацію та демократизацію усіх сфер життя Німеччини. Економіку 
очікувало повне роззброєння і ліквідація всієї промисловості, яка могла 
б використовуватися для військового виробництва. Після знищення 
військового потенціалу і ліквідації монополістичних об’єднань Німеччина 
повинна була б сфокусуватися на розвитку сільського господарства і мирної 
промисловості для внутрішнього споживання. У Повідомленні трьох 
держав йшлося про те, що союзники в згоді один з одним вживуть заходів, 
щоб Німеччина ніколи більше не загрожувала своїм сусідам або збереження 
миру у всьому світі. Для узгодженого управління в окупаційних зонах була 
заснована Контрольна рада [4]. 
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Таким чином, міжсоюзні конференції 1941-1942 рр. встановили, 
що пріоритетним напрямом економічної політики щодо післявоєнної 
Німеччини є демілітаризація. На конференціях 1943-1944 рр. були вироблені 
й інші магістральні напрямки, серед яких підпорядкування стратегічних 
об’єктів та економічний контроль в зонах окупації, що стали домінантними. 
Окрім цього, були вироблені механізми здійснення економічної політики. 
Еволюція підходів  держав антигітлерівської коаліції до питання про 
майбутній економічний устрій повоєнної Німеччини була обумовлена 
зміною співвідношення сил на фронтах та зміною геополітичних інтересів 
самих держав. Остаточно ці підходи і плани визначилися в 1945 р., коли 
на завершальному етапі війни вони отримали своє оформлення в рішеннях 
Кримської та Потсдамської конференцій.
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Naród polski ma długą i skomplikowaną historię. Granice państwa Polskiego 
zmieniały się na przestrzeni wieków. Polska w pewnym momencie swojej 
historii, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zaczęła stanowić granicę 
pomiędzy Wschodem a Zachodem. To właśnie dwie tendencje – okcydentalna i 
orientalna – ścierały się w kulturze polskiej, dając silny tego oddźwięk w kuchni 
narodowej. Kuchnia polska kształtowała się pod wpływem kontaktu Europy z 
Dalekim Wschodem, a także kulturą żydowską. Nie należy jednak zapominać 
o kontaktach z zachodnioeuropejskimi państwami i mocarstwami, jak Niemcy, 
Francja czy Włochy. Bogactwo kulturowe do kuchni polskiej wnosiły także 
cudzoziemskie żony polskich królów, co pozwoliło na import do Polski 
składników i surowców wcześniej na tych ziemiach nieznanych. Szczególne 
zasługi miała żona króla Polski Zygmunta Starego, Bona. Okres panowania 
Stanisława Augusta i rozpowszechniania się idei oświeceniowych sprawił, że 
do Polski zaczęły docierać elementy kuchni francuskiej jak np. majonez, ciasto 
francuskie, ostrygi, pasztety oraz trufle. Kuchnia polska jest niejako kondensacją 
wpływów innych kultur , ścierających się ze sobą przez stulecia, a najlepszym 
tego dowodem jest nomenklatura potraw posiadających w swojej nazwie nazwy 
państw, z których rzekomo pochodzą. Rzekomo, ponieważ rodowód tych potraw 
nie jest w większości przypadków jednoznacznie potwierdzony. Niemniej jednak 
w kuchni polskiej gości wspomniany chłodnik litewski, barszcz ukraiński, 
pierogi ruskie, placek po węgiersku, fasolka po bretońsku.

Kuchnia narodowa rozumiana jest przede wszystkim jako szeroko 
pojęte jedzenie. Maria Dembińska podzieliła historię jedzenia na trzy okresy 
[2, s.41]. Pierwszy, trwający od X do XV w., charakteryzował się względną 
równowagą między stołami poszczególnych grup społecznych, a do większości 
potraw wykorzystywano rodzime surowce własnej produkcji [2, s.41]. Różnicę 
widoczną między grupami społecznymi stanowiła liczba oraz obfitość dań. 
Okres drugi, trwający od XV w. do XVIII w., wyróżnił się zwiększoną dynamiką 
po względem liczby oraz jakości przygotowywanych potraw, a także sposobem 
ich serwowania. W tym okresie w polskiej kuchni zaczynają dominować 
wpływy niemieckie, francuskie, a także orientalne. Dochodzi do wyraźnego 
zróżnicowania poziomu życia wyższych i niższych warstw społecznych [2, s.41]. 
Podczas okresu trzeciego, będącego najistotniejszym okresem w polskiej kuchni, 
który trwał od połowy XVIII w. do końca XIX w. zaczęto postrzegać jedzenie 
jako składnik kultury. Smak oraz jakość stały się przedmiotem teoretycznych 
rozważań filozoficznych i estetycznych [2, s.41].
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Kuchnia to zjawisko kulturowe, uzależnione jednak od warunków 
naturalnych, w tym rolnictwa – dziedziny gospodarki, która dostarcza 
podstawowych produktów spożywczych. Rolnictwo w Polsce zajmuje się [6]:

1) Zasiewem i uprawą:
•	 zbóż (rożne rodzaje pszenicy, żyto, jęczmień, w mniejszej ilości gryka 

i proso)
•	 roślin strączkowych (fasola zwykła, bób, ciecierzyca pospolita, fasola 

wielokwiatowa, groch zwyczajny, soczewica jadalna , soja warzywna [6])
•	 ziemniaków i buraków cukrowych
•	 rzepaku i rzepiku
•	 warzyw gruntowych (cebula, kapusta i marchew, ogórki gruntowe, 

buraki ćwikłowe, kalafiory i pomidory gruntowe[6])
•	 owoców gruntowych (truskawki, poziomki)

2) Hodowlą zwierząt, w tym:
•	 bydła (w tym krowy mleczne)
•	 świń
•	 owiec 
•	 koni
•	 kóz
•	 drobiu
•	 królików i innych zwierząt futerkowych.

Zwierzęta w Polsce hoduje się w celu pozyskania mięsa oraz mleka i jaj, 
jak również i futer.

Na przestrzeni ostatnich lat rozpowszechniła się w Polsce hodowla ślimaka, 
głównie w celach eksportowych [10]. Rozpowszechnione w Polsce jest również 
pszczelarstwo, którego produktem jest nie tylko miód, ale i wosk pszczeli, 
mleczko pszczele czy leczniczy propolis [13].

Spożycie poszczególnych posiłków w ciągu roku przez Polaka uzależnione 
jest ściśle od klimatu, który określany jest jako klimat wilgotny kontynentalny. 
Różne rodzaje mięsa gościły na polskim stole praktycznie podczas całego roku. 
Szczególnie w okresie zimowym popularne są wszelkiego rodzaju dania cięższe 
i rozgrzewające, przede wszystkim tłuste, pieczone mięsa. Latem z kolei jada 
się orzeźwiający nabiał oraz lekkie potrawy nawadniające organizm podczas 
upałów, w tym tzw. chłodniki, czyli zimne zupy. 

Przechodząc do charakterystyki rozkładu posiłków w ciągu dnia, należy 
odwołać się do znanego polskiego przysłowia: śniadanie zjedz sam, obiadem 
się podziel, a kolację oddaj wrogowi. Choć nie można jednoznacznie stwierdzić, 
że każdy Polak tej zasady się trzyma, opisuje to w sposób precyzyjny ilościową 
charakterystykę jedzenia zakodowaną w kulturze Polaków. Śniadania polskie 
na pewno są obfite w różne składniki odżywcze, począwszy od dużej ilości 
pieczywa, a więc węglowodanów, przez tłuszcze i białko w postaci różnego 
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rodzaju dostępnych w Polsce serów po warzywa sezonowe i całoroczne.
XVII w. na krótko, jednakże, wniósł nowe spojrzenie na obiady w polskiej 

kulturze. Świadczą o tym słynne obiady czwartkowe za panowania Stanisława 
Augusta. Pomimo iż były to spotkania intelektualistów, konwencja obiadów 
czwartkowych oparta była na konwencji francuskiego rokoko - jedzenia nie 
przedkładano jednak w żaden sposób nad rozprawy literacko-naukowe w 
przeciwieństwie do bogactwa kulinarnego panującego w czasach saskich, 
kiedy to obfite uczty rozluźniały związek z jakimikolwiek wydarzeniami 
intelektualnym [2, s.43-44]. Obecnie typowy polski obiad składa się tradycyjnie 
z dwóch dań: pierwszego – zupy oraz dania drugiego. Na temat popularności zup 
w przeszłości, szczególnie w okresie kuchni staropolskiej, zdania są podzielone. 
Oprócz zupy, w kulinarnym języku polskim istnieje także (archaiczne) określenie 
polewka.Odrębną kategorię stanowi także polski rosół1, przez wielu nieuważany 
ani za zupę, ani za danie główne. Pozostałe typowe polskie zupy to krupnik[1, 
s. 32], a także żur [5]. Na drugie danie składają się mniej więcej równe porcje 
mięsa, węglowodanów (zazwyczaj ziemniaków) i typowych dla kultury polskiej 
surówek.

Kolacja, o ile nie jest to kolacja powiązana z uroczystością (pełniącą wtedy 
rolę uczty), jak wskazuje wyżej wymienione przysłowie, nie jest postawiona 
wysoko w randze kulinarnej polskich posiłków, dlatego też trudno o jej konkretną 
charakterystykę.

Spożycie posiłków w Polsce dyktują w równej mierze warunki klimatyczne 
oraz kulturowe. Różne czynniki powodują zróżnicowanie w spożyciu przez 
Polaków różnych grup produktów spożywczych. 

W Polsce popularne są warzywa, natomiast ich spożycie jest najbardziej 
popularne w okresie letnim. Dzięki temu w świadomości Polaka pojawia się 
pewność, że warzywa te są zdrowsze, ponieważ nie są sztucznie hodowane 
podczas okresu, który jest dla nich w tym klimacie nieodpowiedni, np. zimą. 
Największą popularnością obecnie cieszą się pomidor, marchew i ogórek, w 
podobnej ilości sałata oraz kapusta, mniej ziemniak, aczkolwiek jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych warzyw polskich, ma bardzo duże znaczenie 
i jest najpopularniejszym dodatkiem do polskich obiadów - zup i drugich 
dań. Najmniejszą popularnością cieszą się kolejno kalafior, cebula, brokuł, 
rzodkiewka, seler oraz papryka. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że 
Polacy niechętnie kupują warzywa, których nie znają, a więc takich, które 
nie są charakterystyczne dla polskiej strefy geograficznej. W Polsce więc są 
jadane, aczkolwiek rzadko, warzywa takie jak: bakłażan, batat czy szparag [8]. 
Omawiając spożycie warzyw należy także zwrócić uwagę na tzw. jarzynkę, na 
którą składają się por, marchewka, korzeń pietruszki oraz seler, dodawane do 
większości polskich zup i stanowiące ich podstawę składnikową,

Spożycie owoców przez Polaków również determinuje przede wszystkim 
ich świeżość oraz dostępność. Najczęściej spożywane są jabłka, truskawki i 

1 Znaczenie rosołu na polskim stole definiuje fakt, że to właśnie ten przepis zaczyna Compendium ferculorum albo 
zebranie potraw, przy czym zostaje wymienionych aż szesnaście sposobów jego przygotowania, [5].



53ВИПУСК 33 (том 1)

banany, rzadziej pomarańcza i inne polskie owoce sezonowe jak czereśnia, 
gruszka, śliwka, jeszcze rzadziej winogrona, brzoskwinie, mandarynki, maliny 
wiśnie czy arbuzy [8]. Część z wymienionych owoców to takie, które są 
eksportowane z innych krajów, ale zadomowiły się w Polsce do tego stopnia, że 
ich spożycia nie rozdziela się na domowe i egzotyczne. Do Polski sprowadzane 
są jednak i takie owoce, które nie są jeszcze tak rozpowszechnione jak 
wspomniane banany czy arbuzy i z tego powodu, pomimo, że nie są całkowicie 
obce, są rzadziej spożywane przez Polaków, a są nimi m.in. granat, awokado, 
liczi, mango, papaja, pomelo, ananas, melon [8]. 

Typowymi składnikami współczesnej kuchni polskiej, mającymi długą 
tradycję są grzyby [1, s.29]. Grzyby mogą stanowić zarówno składnik główny 
potrawy, jak i dodatek do niej, niezależnie od jej rodzaju [11]. Dodawane są 
do zup oraz dań mięsnych, są też typowym elementem przepisów na dania 
bożonarodzeniowe. Grzyby w polskiej kuchni wyróżniają się przede wszystkim 
częstotliwością i różnorodnością form spożycia, a także bogactwem swoich 
odmian oraz kształtów [1, s.80]. 

Kuchnia polska jest również bogata w różnego rodzaju węglowodany, 
których dostarczają wyrabiane ze zbóż produkty mączne oraz kasze. Kasza 
gryczana jest przez autorów Old Polish Traditions in the Kitchen and at the 
Table określana jako najwartościowsza, a także jako nieodzowny dodatek zaraz 
po wspomnianych wcześniej ziemniakach [1, s.29]. W Polsce oprócz kaszy 
gryczanej są znane i jadane również inne jej odmiany, jak np. pęczak (kasza 
jęczmienna), kasza jaglana oraz różnego rodzaju importowany ryż - biały, 
naturalny, kolorowy, basmati, jaśminowy, oraz przede wszystkim makarony. 
Popularne są wypieki z mąki, przede wszystkim razowej, zarówno pszennej jak 
i żytniej, różnego rodzaju ciasta oraz pieczywo, pomimo tego, że w ostatnim 
czasie coraz większą popularność zdobywają mąki z innego rodzaju zbóż czy 
innego rodzaju roślin jak np. mąka gryczana, kasztanowa, itp.

Na terenach polskich, pomimo że gospodarka hodowlana była popularna od 
wieków, wykształciła się też tradycja polowań. Myślistwo służyło propagowaniu 
na polskim stole różnego rodzaju mięs, a przede wszystkim dziczyzny, 
natomiast hodowla zwierząt przyczyniła się do upowszechnienia wołowiny 
oraz wieprzowiny, koniny i drobiu. Drób znalazł w kuchni polskiej szerokie 
zastosowanie: począwszy od dań pieczonych, duszonych czy gotowanych, w 
których mięso stanowi składnik główny i przeważający, po wszelkiego rodzaju 
zupy gotowane na kościach czy poszczególnych partiach mięsnych lub krwi jak 
np. czernina. Często jadane są ryby słono- oraz słodkowodne.

Spożycie nabiału przez Polaków można określić jako przeciętne. Polacy 
pijają mleko, aczkolwiek o wiele częściej spożywają jogurty naturalne [9]. 
Oprócz nich konsumują też maślankę, śmietanę oraz masło. Konsumpcja sera nie 
sprowadza się do jednego rodzaju, dostępne są sery dojrzewające (eksportowane 
głównie z Niemiec, Holandii i Danii), ale także sery polskie, jak oscypki czy 
bryndza.

Równie istotną jak jedzenie rolę odgrywają napoje. Bezalkoholowe: 
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kawa, herbata, kakao oraz różne soki nie tylko owocowe, ale i warzywne. W 
kwestii napojów alkoholowych za typowo polski trunek uważana jest wódka [7], 
często spożywane przez Polaków jest także piwo. W Polsce często wyrabiane 
są na potrzeby domowe także alkohole słodkie, czyli różnego rodzaju nalewki z 
owoców (szczególnie sezonowych) oraz likiery. Polskim specjałem jest mający 
długą tradycję miód pitny, produkowany także w dzisiejszych czasach.

Pod koniec charakterystyki kuchni polskiej pod kątem spożycia konkretnych 
produktów należy wspomnieć o mnogości i różnorodności przypraw oraz 
roślin, które dzielą się na rodzime, rosnące w ogrodach i na łąkach: pietruszka, 
tymianek, majeranek, jałowiec, rozmaryn, lubczyk i czosnek, oraz te pochodzenia 
zagranicznego, z których spora część była używana już w kuchni staropolskiej: 
ziele angielskie, gałka muszkatołowa, bazylia, szałwia, kolendra, szafran, liście 
laurowe, cynamon, imbir, pieprz biały.

Dla tradycyjnej kuchni polskiej bardzo typowe są potrawy zawierające 
dużą wartość energetyczną, co wiąże się zazwyczaj ze sporą zawartością tłuszczu 
i węglowodanów. Popularne są dania „ciężkie” na bazie ziemniaków, kapusty, 
tłustych mięs. Podstawowymi w polskiej kuchni są dania mięsne, za wyjątkiem 
okresu, który jest postny. Kolejną wartą uwagi ogólnopolską potrawą jest bigos, 
a więc danie z kiszonej kapusty, przygotowywane zazwyczaj w okresie bądź 
Świąt Wielkanocnych, bądź Bożego Narodzenia, na co dzień można go jednak 
spotkać w polskich karczmach oraz restauracjach regionalnych.

Polacy lubią smażone, często panierowane mięsa. Za najbardziej 
charakterystyczną, ogólnopolską potrawę polską nieformalnie uznaje się 
panierowany kotlet schabowy z ziemniakami. Jest to niewątpliwie danie goszczące 
często na przeciętnym, niedzielnym polskim stole, niemniej jednak narodową 
kuchnię polską cechuje regionalność. Każdy region Polski posiada swoje 
własne typowe dania, sporządzane z produktów charakterystycznych dla danego 
obszaru. Może być to uwarunkowane czynnikami geograficznymi, stąd owcze 
sery, czyli wspomniane oscypki na Podhalu, a także w innych miejscowościach 
górskich, lub smażone ryby na wybrzeżu Bałtyku. Potrawy regionalne i 
kompozycja ich składników była i jest zależna np. od zapotrzebowania na 
składniki odżywcze ludzi, parających się różnymi zawodami jak, np. górnictwo 
– stąd kaloryczna, bogata w tłuszcze oraz węglowodany rolada wołowa z 
kluskami śląskimi i modrą kapustą na Śląsku. Innymi regionalnymi potrawami 
są pochodzące z Suwalszczyzny, a więc północno-wschodniej Polski, kartacze, 
czyli ziemniaczane ciasto uformowane na kształt jaja z nadzieniem mięsnym, 
oraz babka ziemniaczana i kiszka ziemniaczana(ziemniaki przygotowywane 
w upieczonym jelicie wieprzowym, zwykle z dodatkiem boczku oraz cebuli), 
słynne także na Podlasiu [3]. Szablonowym daniem Suwalszczyzny są także 
bliny żmudzkie, których pochodzenie jest litewskie, podobnie jak chłodnika 
litewskiego, rozpowszechnionego jednak w całej Polsce. Bliny żmudzkie 
to rodzaj również typowych dla kuchni polskiej placków ziemniaczanych, 
nadziewanych mięsem. Jak zostało wspomniane, dania kuchni polskiej składają 
się w dużej mierze z ziemniaków. Na obszarze Wielkopolski popularne są tzw. 
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pyry z gzikiem, a więc ziemniaki z odpowiednio doprawionym twarogiem [3]. Na 
Podhalu, oprócz oscypków, popularny jest także bunc i bryndza, a więc kolejne 
po oscypkach sery z mleka owczego, które różnią się między sobą walorami 
smakowymi, wizualnymi oraz sposobem produkcji. Zaraz po wymienionych 
serach najbardziej charakterystyczne są moskole - podhalańska odmiana placków 
ziemniaczanych [3]. Opisując kuchnię polską, nie sposób jednak nie wspomnieć 
o pierogach, a także różnorodności ich przygotowania oraz podania. Najbardziej 
popularne są pierogi na słono, czyli z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie 
(z masą ziemniaczaną), a także na słodko: z serem, truskawkami czy jagodami. 
W ostatnich latach popularność zdobywają także pierogi ze szpinakiem oraz 
kaszą.

Polacy są narodem lubiącym zasiadać do stołu, szczególnie w rodzinnym 
gronie. Większość czasu przeznaczonego na jedzenie spędzają w domu. W 
kulturze polskiej przyjęło się, że obowiązki kuchenne powierza się kobietom. 
Taki pogląd wywodzi się z czasów, gdy to mężczyzna szedł pracować, a kobieta 
zostawała w domu, aby zająć się pracami domowymi, w tym gotowaniem. 
Oczywistym jest fakt, że obecnie nie ma reguły dotyczącej jednoznacznego 
przydziału roli kucharza którejś z płci, natomiast kobieta w kuchni to obraz, 
który wciąż jest zakodowany jeszcze u wielu Polaków.

W kontekście konsumpcji „pozadomowej” dużą popularnością cieszą 
się regionalne karczmy serwujące zazwyczaj typowe polskie potrawy. Warto 
zaznaczyć, że w przeszłości wielką uwagę przywiązywano do wszelkiego 
rodzaju uczt i biesiad, szczególnie w wieku XVII, które odbywały się zgodnie 
z wymogami sarmackiego obyczaju [2.s.43]. Natomiast wraz z procesem 
globalizacji równie popularne stały się restauracje włoskie, restauracje z 
jedzeniem orientalnym, a także tzw. fastfoody serwujące jedzenie w stylu 
amerykańskim - hamburgery, frytki, cola, które jednak ostatnio ustępują lokalom 
sprzedającym jedzenie wschodnie, przede wszystkim kebab. Kebab, jako że 
Polacy są narodem lubującym się w mięsie, cieszy się dużym zainteresowaniem.

Polacy w kwestii preferencji kulinarnych są raczej konserwatywni. 
Trzymają się polskich tradycji. Z drugiej strony konserwatyzm ten nie jest 
na tyle silny, aby nie pozwolił na popularyzację innych kuchni narodowych i 
ich praktykowanie. Przywiązanie do tradycji oraz globalizacja równoważą się 
wzajemnie, co pozwala każdemu Polakowi na indywidualny wybór i sugerowanie 
się własnym upodobaniami kulinarnym w doborze potraw.

Wagę, jaką przywiązuje naród polski do jedzenia, obrazuje diachroniczny 
przegląd polskiej literatury. Temat kulinarny obowiązuje w historii Polski od jej 
początków. Pierwsze sceny kulinarne widoczne są już w Kronice Galla Anonima 
oraz w Rocznikach Jana Długosza. W Kronice udokumentowana jest w nich 
uczta wydana przez dwór Bolesława Chrobrego na cześć cesarza Ottona III; 
Jan Długosz opisuje słynną biesiadę u Wierzynka w 1364 r. [2, s.41]. Książki 
kucharskie na ziemiach polskich pojawiają się jednak dopiero w XVII w. Ich 
zasięgbył niewielki i o wiele częściej doświadczenia kulinarne przekazywane 
były ustnie z pokolenia na pokolenie, ewentualnie przepisy bywały sporządzane 
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w zeszytach lub skarbczykach domowych [2, s.42]. Autorem pierwszej książki 
kucharskiej Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wydanej w 1682, jest 
kuchmistrz wojewody Lubomirskiego, Stanisław Czarniecki. Książka ta stanowi 
pewnego rodzaju kwintesencję kuchni określanej obecnie jako staropolska. 
Stanowi ona etap początkowy narodowej kuchni polskiej.

Na postrzeganie kuchni zaczęły rzutować także zapoczątkowane w XIX 
wieku czasopisma kobiece z rubrykami kulinarnymi i gospodarskimi. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zaczęto masowo wydawać książki 
kucharskie, a tym samym propagować wzorce i normy typowe dla sfer wyższych 
wraz z tzw. etykietą savoir-vivre[2 s.41].

Kuchnia polska na przestrzeni wieków wypracowała swój własny 
wizerunek. Jako kuchnia narodowa zawiera charakterystyczne składniki, które 
stanowią zarazem jej cechy dystynktywne i czyniąją charakterystyczną na tle 
innych kuchni. To, że Polska przez wiele wieków położona była w punkcie 
starcia wielokulturowości uczyniło ją bogatszą i cenniejszą kulinarnie.
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Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach został zniesiony obowiązek habilitacyjny dla 

pracowników naukowych zgodnie z nową ustawą ministerialną 2.0. Wszyscy 
naukowcy, którzy mieli do wyboru dwie ścieżki. Pierwszą z nich była możliwość 
aspirowania na pracownika naukowo-dydaktycznego, a drugą dydaktycznego.

Zasada doboru była prosta, a mianowicie wyglądało to w taki sposób, 
że te osoby, które nie posiadały osiągnięć, a dokładniej artykułów naukowych 
trafiły na listę osób tgz. pracowników dydaktycznych ze zwiększoną liczbą 
godzin dydaktycznych w wysokości 360 godzin. Z kolei pracownicy posiadający 
naukowe doświadczenie zostali przekwalifikowani na pracowników naukowo-
dydaktycznych z wymiarem 220 godzin. 

W niniejszym artykule przedstawiono psychologiczne uwarunkowania 
rozwoju pracownika w aspekcie jego powiązania rozwojowego. Istotą 
charakterystyczną jest zastosowanie obserwacji uczestniczącej w zakresie oceny 
zjawisk zachodzących na tle naukowych. 

Autorzy niniejszego opracowania wskazują, że ma to związek z wartościami, 
które zostały wyniesione z domu oraz są sferą twórcy teorii Maslova, jak i 
również mają swoje podłoże chrześcijańskie w walorze duchowym. Został 
ukazany związek Dekalogu a etycznymi aspektami działalności pracownika 
naukowego. Podkreślona została wartość dziesięciu przykazań jako wzoru 
etycznego do tworzenia zasad moralnych. Zobrazowane zostały zachowania 
etyczne w niektórych dokumentach odnoszących się do przestrzegania norm w 
pracy naukowej. 

1. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju
Człowiek jest uwarunkowany do prowadzenia działań w kierunku rozwoju. 
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Upraszczając to sformułowanie można wskazać, ze każdy z nas niezależnie  
od wykonywanej branży chciałby się rozwijać i osiągać sukcesy. 

Jeśli chodzi o kwestie naukowe, czy też naukowo dydaktyczne możemy 
wskazać, że tutaj zdaniem autora istotę odgrywa umiejętność dążenia do celów, 
które są możliwe do osiągnięcia.

Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa opisaną w artykule pod tytułem 
„Teoria motywacji człowieka” w czasopiśmie  „Psychological Review” w roku 
1943 odnajdujemy pewną kolejność według, której postępujemy automatycznie 
zgodnie z formą funkcjonowania człowieka.

Są pewne elementy, które racjonalizują prawidłowe funkcjonowanie – 
jednym z nich jest praca, która wcześniej była pojmowana jako zabawa. Okazuje 
się, że kiedyś ludzie pracowali i traktowali to równomiernie jak zabawę, jak 
taniec. Był to ich moment, czy też szereg czasowy w którym mieli oni się czuć 
dobrze, a w zasadzie, jak najlepiej. Było również wiele innych teorii odnoszących 
się do tego zakresu rozumowania. Użycie tej teorii przez Maslowa miało swoje 
uzasadnienie w kwestii słownictwa: fizjologia, bezpieczeństwo, miłość, czacie, 
samorealizacja, czy też przynależność.

Ciekawostką może okazać się to, że Maslow zbadał ludzi zdrowych, w 
zasadzie można powiedzieć, że tylko tych zdrowych. Twierdził, że ludzie 
chorzy mogą powodować zniekształcenie prawidłowych wyników. Ciekawym 
zjawiskiem jest to, że jego badania do dnia dzisiejszego są bardzo istotne, ważne 
w dziedzinie socjologiczno-psychologicznej, w różnego rodzaju szkoleniach 
oraz w zakresie zarządzania.

W literaturze bardzo często jest rozpoznawalna jako „trójkąt” piramida 
jako piramida potrzeb Maslova.

Na poniższym rysunku 1 wskazano na piramidę potrzeb A. Maslowa.

 
Źródło: opracowanie własne

Można wskazać, że na niższych poziomach znajdują się największe 
i najbardziej podstawowe potrzeby. Z kolei na najwyższym poziomie jest 
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potrzeba samorealizacji. Symbolizujący trójkąt stał się faktycznie sposobem 
do reprezentacji hierarchii. Cztery podstawowe warstwy piramidy obejmują: 
potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, przyjaźń, miłość oraz szacunek. 
Fizyczne objawy niezaspokojenia (z wyjątkiem potrzeb fizjologicznych) nie 
występują – taka osoba będzie czuła się niespokojna i napięta. Według Maslowa 
najbardziej podstawowe poziomy potrzeb muszą być zaspokojone w pierwszej 
kolejności. Dopiero kiedy to nastąpi, może wystąpić pragnienie zaspokojenia 
kolejnych poziomów potrzeb. Nie wszyscy ludzie wychodzą poza zakres 
podstawowych potrzeb i nie zawsze dążą do ciągłego doskonalenia się1. 

Ludzki umysł jest na tyle skomplikowany, że potrafi uruchamiać wiele 
procesów w tym samym czasie, z tego powodu wiele różnych motywacji z 
różnych poziomów hierarchii Maslowa może nastąpić w tym samym czasie. 
Maslow nazwał poziomy zaspokojenia potrzeb jako: „względny”, „ogólny” i 
„główny”. Zamiast oświadczyć, że osoba skupia się na pewnej potrzebie w danej 
chwili, Maslow twierdził, że pewna potrzeba dominuje ludzki organizm. W ten 
sposób Maslow przyznał prawdopodobieństwo, iż różne poziomy motywacji 
mogą nastąpić w dowolnym momencie w ludzkim umyśle, ale on skupia się na 
określeniu podstawowych rodzajów motywacji i kolejności, w jakiej powinny 
być spełnione. 

Aleksandra Miler - Zawodniak2 wskazuje, że teorie potrzeb są rozpatrywane 
w kategorii teorii treści, które zobrazowane zostały na poniższym rysunku 2. 

Rys. 2. Klasyfikacja Teorii potrzeb.
Żródło: A. Miler-Zawodniak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, Obronność 

- Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AkademiiObrony Narodowej nr 4,, AON, 
Warszawa  2012, s. 102.

Autor wskazuje w teorii potrzeb, zwaną również teoriami treści znaczenie 
zrozumienia czynników wewnętrznych, które powodują określone działania 
człowieka. Poszukują one odpowiedzi na pytania: Jakie potrzeby ludzie chcą 
zaspokoić oraz co zmusza ich do działania? Teorie te wskazują, że każdy człowiek 
posiada wewnętrzne potrzeby i prowadzi czyny w celu całkowitego zaspokojenia 

1  A. Koźmiński, W. Piotrowski  (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004, s. 330.

2   A. Miler-Zawodniak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału 
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 4,, AON, Warszawa  2012, s. 102.
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tychże potrzeb, co z kolei stanowi siłę napędową skłaniającą ludzi do znaczącego 
działania. Teorie potrzeb przyjmują, że motywacja jest skomplikowanym 
procesem, którego złożoność wynika z potrzeby poszczególnych ludzi w 
zasadzie różnią się od siebie oraz  dodatkowo w miarę upływu czasu mogą one 
się zmieniać; gdzie ludzie posiadają różne sposoby przekształcania potrzeb w 
określone działanie oraz takie  działanie ludzi w celu zaspokojenia potrzeb. 
Należy dodać, że motywy tego działania mogą się zmieniać w zaspokojenie bądź 
niezaspokojenie potrzeb, które może wywoływać u różnych osób różne reakcje. 
Przedstawione powyżej uwarunkowania generują trudności we wskazywaniu 
określonych potrzeb podwładnych oraz w tychże zachowań. Powoduje to 
konieczność poznawania przez kierowników swoich podwładnych oraz ich 
potrzeb oraz poznawania przez przełożonych teorii motywacji i związanych z 
nimi określonymi teoriami3.

2. Praktyczne spostrzeżenia naukowe
Okazuje się, że niektórzy nie rozumieją idei procesu naukowego. 

Przychodzą do pracy tylko po to, aby opowiadać swoje historie, newsy, czy też 
po prostu pokazywać  innych w złym świetle często bez żadnych podstaw. Z 
reguły są to osoby, którzy uważają, że kiedyś zajmowali wysokie stanowisko to 
im wszystko można oraz co najciekawsze, że wszyscy są przeciwko, wszyscy są 
nie poprawni, a tenże naukowiec  najlepszy.

Z obserwacji uczestniczącej wynika, że 90% „owego” naukowca nie ma 
nic wspólnego z pracą, a opiera się na czynnościach dodatkowych dzięki, którym 
można zdobyć władzę.

W praktyce naukowej zauważalne są błędy w zakresie wyobrażenia o stopniach  
i tytułach naukowych oraz o pracy w branży naukowej.

Zaskakujące jest to, że wiele naukowców uważa, że jeśli ktoś coś osiągnął 
więcej niż ten dany naukowiec to zapewne „po znajomości” itp.

Warto wskazać, iż na warsztat nauczyciela akademickiego wchodzi szereg 
umiejętności. Jedną z nich jest podstawowa znajomość wymagań. 

Autor wskazuje, iż w obserwacji uczestniczącej miał styczność z 
nauczycielem akademickim, który chciał uzyskać habilitację z dziedziny, w 
której nie posiadał żadnych osiągnięć lub niewielkie. Najciekawsze było to, 
że inna osoba dobrze przeszła pozytywnie cały proces habilitacyjny. Co w tym 
wszystkim było takie zaskakujące? Zazdrość! Udało się! Przyszedł czas, aby 
pogodzić się z tym, że ktoś może po prostu posiadać w tym zakresie umiejętności. 

W aspekcie roli psychologa biznesowego autor radziłby  nie pojmowanie 
sytuacji w sposób „lepszy” czy też „gorszy”, ale znalezienie w swoim „podwórku” 
elementów, które mogą istotnie wpłynąć, osiągnąć optimum zadowolenia, czy 
też wywołanie pozytywnych cech zespołowych. Można tutaj zauważyć podobny 
stan jak u osoby ze stanem zachowania pourazowego lub depresji zodiakalno- 
maniakalnej.

3. Dekalog a etyczne aspekty działalności pracownika naukowego. 

3  A. Niemczyk, A. Niemczyk, J. Mądry, M. Wręga,  Motywacja pod lupą: praktyczny poradnik dla szefów, Helion 2009.
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W szkolnym podręczniku „Wiedza o etyce” czytamy: „Każda dziedzina 
życia domaga się refleksji moralnej. Życie bowiem jest działaniem, a żadne 
działanie nie jest moralnie obojętne”4. Przedmiotem naszej refleksji będą wyniki 
badań pomiędzy religią, a ściśle rzecz ujmując Dekalogiem a etyką działalności 
pracownika naukowego. Badania naukowe są niewątpliwie działaniem, które 
domaga się refleksji moralnej, ponieważ jego skutki, zarówno pozytywne jak i 
negatywne, w coraz większym stopniu wpływają na życie ludzi, także religijnym. 

„Ja jestem Pan – Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu 
niewoli”5. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto wierzy 
miał życie wieczne”6. Te dwa zdania z Pisma Świętego kierują nas w stronę 
pytania: Kim jest Bóg Ojciec? Trzeba obudzić w sobie głębokie pragnienie 
poznania Ojca, doświadczenia Jego Obecności, spojrzenia na Jego Osobę. A 
Bóg - On niewątpliwie odpowie na to nasze pragnienie i objawi się nam w całym 
swoim pięknie, całym bogactwie, pokaże się jako Ktoś niezmiernie fascynujący, 
pokaże się nam przede wszystkim jako Ojciec kochający. „Ojciec Was miłuje” 
– jestem kochany przez Ojca – oto prawda, która dociera do ludzi wierzących 
każdego dnia. 

Bóg Ojciec nas miłuje. Musimy polegać nie tyle na naszym osobistym 
doświadczeniu, nie tyle na owocach filozoficznych dociekań, ile na Słowie 
Bożym, które odsłania przed nami prawdziwe oblicze Ojca, Jego ikonę, a nie 
karykaturę. „Cała Biblia, powie św. Augustyn, nie czyni nic innego, jak tylko 
opowiada o miłości Bożej”. Słuchajmy więc, Boga, a On mówi: „Miłowałem 
Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Pociągnąłem 
ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi 
do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku Niemu i nakarmiłem go”7.

Bardzo pięknym wyznaniem miłości Ojca jest cały Boży Dekalog – 
dziesięć ważnych zdań wypowiedzianych pod Bożą górą Horeb, dziesięć słów, 
w których Ojciec wyznaje swoją miłość, potwierdza tę miłość i ją opisuje. 
Bóg mówi: „kocham Cię i dlatego zostawiam Ci moje przykazania”! Czy tych 
dziesięć słów może dzisiaj jeszcze smakować? Zauważmy, że trzeba zjeść 
kawałek chleba pieczonego na wsi, by wiedzieć jak on smakuje. Podobnie jest 
z dekalogiem. Przykazania nie smakują tym, którzy nimi nie żyją, ktokolwiek 
nimi stara się żyć zna ich piękno i dostrzega ich wartość. Więcej on wie, że one 
zostały podarowane przez Boga – ludowi będącemu „w drodze” na pustyni, tym 
bardziej więc, są godne abyśmy wzięli je na nasze ramiona i bardziej jeszcze 
do naszego serca! Jeśli je przyjmiemy będziemy szczęśliwi, jeśli odrzucimy 
– nie dojdziemy do Ziemi Obiecanej!8 Jeśli je przyjmiemy odkryjemy ich 
wartość i nikt nie będzie się dziwił trudnościom, które spotkamy idąc drogą 

4  Por. J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa – Bielsko–Biała 2008, s. 12. 

5  Wj 20,2

6  J 3,16

7  Oz 11,1

8  Por. M. Czajkowski, Dekalog – spojrzenie biblisty, Wrocław 2010, s. 377.
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tych praw – wręcz przeciwnie podejmiemy każdy wysiłek, zapłacimy każdą 
cenę, bo będziemy mieli świadomość, że są one gwarantem pokoju sumienia, 
są gwarantem szczęścia, którego nie podobna porównać z chwilą przyjemności 
zawartej w zdradzie małżeńskiej, której nie podobna porównać z wygodnym 
życiem, które rzekomo ma trwać dotąd dopóki w dwoje będziecie.

Bóg – kochający Ojciec dając mi dekalog prosi: „Zaufaj mi w swojej 
niepewności”. Chcę być w Twoim życiu najważniejszy, pierwszy. Nie chcę abyś 
ufał komukolwiek, lub czemukolwiek, abyś kogokolwiek lub cokolwiek stawiał 
ponad Mnie! Zaufaj mi; zaufaj mi teraz w czasie tego postu i zaufaj mi w całym 
swoim życiu. 

Wcale nie jest nam łatwo odpowiedzieć na tę prośbę Ojca. Wokół nas, 
pełno jest rozmaitych bożków, które chcą być na równi z Bogiem Ojcem, albo 
które chcą nawet być przed Nim i wołają bardzo łapczywie: nie ufaj Ojcu, zaufaj 
nam! Jego nie widzisz oczyma, a my jesteśmy na wyciągnięcie dłoni – zaufaj 
nam.

Gdzieś w nocy płonie dom, prawie całej rodzinie udaje się uratować z 
wyjątkiem 6 letniego synka. Dziecko chce się wydostać z domu ale płomienie 
zagradzają mu drogę więc pędzi na górę do okna i woła do ojca, który stoi na 
podwórku przed płonącym domem – tato zabierz mnie stąd. Wejdź na okno i 
skacz – krzyczy ojciec; tato ja ciebie nie widzę woła dziecko, na to ojciec – skacz 
ja ciebie widzę a to wystarczy. Chłopiec skacze i wpada w ramiona ojca. 

Zaufaj mi mówi Bóg, zaufaj mi i nie czyń z dekalogu targowiska. Zaufaj 
mi, bo cię kocham i daję ci dekalog: 

•	 nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremno - kocham 
cię więc rozmawiaj ze mną, 

•	 pamiętaj abyś dzień święty święci - kocham cię więc ciesz się mną; 
czcij ojca i matkę swoją – kocham cię więc daję ci dom, 

•	 nie zabijaj – kocham cię więc daję ci życie, 
•	 nie cudzołóż i nie pożądaj żony bliźniego swego – kocham cię więc 

daję was sobie, 
•	 nie kradnij i nie pożądaj rzeczy bliźniego swego– kocham cię więc daję 

ci dobra; 
•	 nie mów fałszywego świadectwa – kocham cię więc daję ci słowo – 

potrafisz mi zaufać.
Istotnym w działaniu pracownika naukowego jest trzyma się zasad 

Dekalogu. Moralność w kulturze europejskiej zbudowana jest na religii 
chrześcijańskiej. Etyka zawodowa jest obecna w pracy naukowej. Na moralny 
charakter działalności naukowej wskazuje wiele dokumentów z dziejów nauki.

Na przestrzeni czasu miało miejsce żywiołowe opracowywanie rozmaitych 
etyk zawodowych. Z jednej strony poszukuje się nowych rozwiązań i budzi się 
zawodową świadomość moralną. Z drugiej jednak opracowywanie wytycznych 
moralnych dla poszczególnych zawodów może świadczyć o czymś zupełnie 
przeciwnym: zaniku poczucia moralności i umiejętności zastosowania wskazań 
moralnych do specyfiki w konkretnej profesji. Tu z pomocą przychodzi Dekalog. 



63ВИПУСК 33 (том 1)

Śmiało można stwierdzić, że bogate przepisy, które powstają na przestrzeni 
wieków są jedynie komentarzem do słów zawartych w Piśmie Świętym, a co za 
tym idzie także Dekalogu.

W Polsce zostało opublikowane w 1994 r. przez Komitet Etyki działający 
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk „Zbiór zasad i wytycznych”, pt. „Dobre 
obyczaje w nauce”9. Został on podzielony na osiem kolejnych rozdziałów:

1. Zasady ogólne;
2. Pracownik nauki jako twórca;
3. Pracownik nauki jako mistrz;
4. Pracy pracownik nauki jako nauczyciel;
5. Pracownik nauki jako opiniodawca;
6. Pracownik nauki ekspert;
7. Pracownik nauki jako krzewiciel wiedzy;
8. Pracownik nauki jako członek społeczeństwa.
Na polu europejskim w 2005 r. ukazała się Europejska Karta Naukowca. 

To jeden z najnowszych dokumentów w dziedzinie zasad etyki naukowca. W 
tym dokumencie podobnie jak w Piśmie Świętym i Dekalogu ukazana jest 
zasada, która jest fundamentem wszelkich badań naukowych, a mianowicie 
zasada apragmatycznego poszukiwania prawdy. W tym miejscu należy nawiązać 
do poglądów św. Jana Pawła II, który do społeczności uniwersyteckiej KUL 
skierował słowa: „Uniwersytecie! Alma Mater! (…) Służ Prawdzie!”10. 
Wielki filozof katolicki M. Gogacz ukazuje to zagadnienie następująco 
wyrażając je w słowach, że: „profesor, który inny cel postawił ponad prawdą, 
moralnie przestaje być profesorem uniwersytetu, nawet, gdy przyznają mu 
to odpowiednie dyplomy”11. Komisja Europejska zwraca uwagę, że celem 
badań naukowych jest dobro ludzkości. Można zatem postawić pytanie: „czyż 
podobnie nie jest i w Dekalogu?” Bóg dając człowiekowi dziesięć przykazań  
czyli to dla dobra ludzkości. Dlatego naukowcy powinni kierować się nie 
tylko zasadami etyki ogólnoludzkiej, zasadami etycznymi, odnoszącymi się 
do swojej dyscypliny naukowej, ale również Dekalogiem, na którym bazuje 
powyższy dokument. Kierujący się Dekalogiem człowiek ukazuje swoją 
odpowiedzialność. Z kolei dokument komisji europejskiej stwierdza wprost,  
że  naukowcy nie mogą w jakiejkolwiek formie dopuścić się plagiatu.  

Kolejnym powiązaniem tegoż dokumentu i Dekalogu jest zasada 
odpowiedzialności. Polega ona nie tylko na odpowiedzialności badaczy przed 
pracodawcami i fundatorami grantów, ale przed całym społeczeństwem. 
Naukowcy powinni szczególnie starannie przestrzegać efektywnego wydawania 
pieniędzy, gdyż są to pieniądze publiczne. Wszyscy naukowcy powinni zapewnić, 
aby wyniki ich badań były rozpowszechniane i wykorzystywane.

Ponadto karta podkreśla bezpośrednio funkcje jakie pełnią starsi pracownicy 

9  Prezydium Polskiej Akademii Nauk „Dobre obyczaje w nauce”, Warszawa 1994. 

10  Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. 8–14 czerwca 1987. Przemówienia i homilie, wstęp, diariusz  
i opracowanie A. Szafrańska, Warszawa 1988, s.75.

11  M. Gogacz, Okruszyny, Niepokalanów 1993, s. 229.
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naukowi wobec początkujących. Wymienia się tutaj:
1. Opiekun naukowy;
2. Mentor;
3. Doradca zawodowy;
4. Lider;
5. Koordynator projektów;
6. Manager;
7. Popularyzator nauki.
W sumieniu pracownik naukowy musi rozstrzygnąć moralne konflikty np. 

gdy w jakichś szczególnych sytuacjach, zasady dobrych obyczajów w nauce 
stają w sprzeczności z „etyką ogólnoludzką”12.

Porównując ten dokument z Dekalogiem można wysnuć następujący 
wniosek. Sumienie jest pryncypium moralności w ujęciu podmiotowym. 

1. „Pracownik nauki respektuje prawo każdego człowieka do prawdy i 
stara się je urzeczywistnić”.

2. „Główną motywacją pracownika nauki powinna być pasja poznawcza... 
. Główną jego nagrodą powinno być poznanie prawdy...”.

3. „Pracownika nauki obowiązują przede wszystkim normy 
prawdomówności i bezinteresowności”. 

4. „Pracownik nauki dzieli się z innymi swymi osiągnięciami i wiedzą”.
5. „Pracownik nauki jest obowiązany przeciwdziałać złemu 

wykorzystywaniu osiągnięć naukowych i użyciu ich przeciw człowiekowi”.
6. „Badania naukowe należy prowadzić w sposób nie uwłaczający 

godności człowieka i nie naruszający zasad humanitarnych”.
7. „Pracownik nauki traktuje swych współpracowników sprawiedliwie”.
8. „Pracownik nauki traktuje studenta z życzliwością i należytym 

szacunkiem; ocenia każdego studenta sprawiedliwie”. 
9. „Pracownik nauki nie uzależnia jakości swej pracy od wynagrodzenia”.
10.  „Pracownik nauki nie dopuszcza, aby autorytet nauki lub jego własny 

był wykorzystywany do celów reklamowych bądź propagandowych”13.  

Zakończenie
Należałoby zauważyć jedną prawidłowość wskazującą na istotę 

postępowania powiązaną z zasadami moralnymi, nauką chrześcijańską i 
kluczowymi umiejętnościami odnalezienia się w dzisiejszym świecie. Nieustanną 
rolę odgrywają tutaj pierwociny przekazane wraz z początkiem istnienia przez 
naszych rodziców. Otóż co zapewne nie dziwi nikogo wszystko „wynosi się 
z domu”, co istotnie wskazuje, że należałoby dokonywać czynności zgodnie 
ze swoją naturą postępować w taki sposób, aby nikomu nie robić krzywdy, a 
zarazem funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Świat byłby o wiele 

12  Zob. E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, przekład Jan Rybałt (przedmowę, przypisy i apendyksy tłumaczyła 
Izabela Truskolaska), Warszawa 1958, s. 321–322.

13  A. Andrzejuk, „Etyczne aspekty pracy naukowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana 
Czarnieckiego 1 (05) 1999, s. 135–145.
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prostszy, gdyby każdy z nas odnalazł siebie i nie krzywdzić innych. Niestety, 
okazuje się, żeby zdobywać inni muszą tracić. Wszędzie są lepsi i Gosi, limity 
i listy, bogaci i biedni, chudzi i grubi, ładni i brzydcy. Ważne staje się również 
to, że nie wszystko jest oczywiste. Okazuje się, że czasami biedny może być 
bardziej szczęśliwy niż bogaty. Czasami są sytuacje zaskakujące, które świadczą 
o tym, że nie możemy oceniać innych przed ich weryfikacją. Musimy również 
zdać sobie sprawę, że nie każdy ma tyle możliwości co my, albo, że po prostu 
inni nie mają takich możliwości. 

Ważne jest, aby mieć wypracowany w sobie kręgosłup moralny, który 
nabywa się w miarę rozwoju człowieka. Doskonałą podstawą stanowi Pismo 
Święte, czyli kodeks moralny, na którym może bazować człowiek. Można śmiało 
stwierdzić, że wszystkie koncepcje moralne dotyczące pracownika naukowego 
mają swoje źródło w Dekalogu – świadomie bądź też nie. 
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TO CO NAM ZOSTANIE… – KULTURA JAKO STRAŻNIK PAMIĘCI 
PO ZBRODNI NAZISTOWSKIEJ

mgr Aleksandra Wróbel1

Streszczenie
Pamięć gromadzi, selekcjonuje i przetwarza zgromadzone informacje. W polskiej historii 

miały miejsce wydarzenia, wobec których należy wymagać dokładnego zapamiętania. Nieustanne 
przypominanie o minionych wydarzeniach zbrodni nazistowskiej pozwala na zachowanie 
w pamięci obrazu właściwego, która jest ważna nie tylko dla pamięci jednostkowej, ale dla całego 
społeczeństwa. Fundamentem tworzenia pamięci kulturowej o zbrodni nazistowskiej jest wszystko 
to co nam zostanie – wspomnienia, dokumenty, architektura; ale również sposób przekazywania 
świadectwa zaistniałej zbrodni. 

What we have left… - culture as a guardian od the memory od the Nazi treasury
Summary
Memory collects, selects and processes collected information. There have been events in 

Polish history that must be carefully remembered. Constant reminder of the past events of the Nazi 
crime allows us to keep in mind the right image, which is important not only for individual memory, 
but for the whole of society. The foundation of creating a cultural memory of the Nazi crime is 
everything that remains - memories, documents, architecture; but also the method of transmitting the 
evidence of the crime.

Słowa kluczowe: pamięć kulturowa, pamięć jednostki, pamięć zbiorowa, nazizm, gromadzenie 
informacji

Key words: cultural memory, individual memory, collective memory, nazism, information 
gathering

1. Istota ideologii nazistowskiej
W 1939 r. wraz z wybuchem II wojny światowej pojawiła się nowa epoka 

pewnych wydarzeń. Obraz zbrodni nazistowskiej wpłynął na świadomość 
zbiorową, a okrucieństwo jakie przejawiało się w czynach oddziałuje na 
politykę międzynarodową do czasów współczesnych. Rządy totalitarne 
pojawiały się w XX w. i zgodnie z koncepcją C. Friedricha i Z. Brzezińskiego 
w systemie totalitarnym musi występować zestaw powiązanych ze sobą cech: 
ideologii, monopartii kierowanej przez przywódcę, politykę terroru, monopol 
komunikacyjny, monopol broni i centralnie sterowaną gospodarkę (Brzechczyn, 
2011, s. 68-69). W efekcie wywołało to nierówności społeczne, kryzys 
gospodarczy i polityczny (Żebrowski, 2005, s. 42). Totalitaryzm był też odezwą 
na niezadowolenie z ustaleń traktatu wersalskiego. Pojawienie się faszyzmu 
było odpowiedzią na liberalizm, demokrację oraz racjonalizm (Marszał 2012, 
s. 28-29). Cały system został podporządkowany państwu i wodzowi, a istota 
faszyzmu ujęta jest w następujących cechach:

•	 nacjonalizm (nie ma faszyzmu bez nacjonalizmu, opartego na egzaltacji 
narodowej wspólnoty); 

•	 antyindywidualizm wyrażany przez antykomunizm, antyliberalizm, 

1  mgr Aleksandra Wróbel, Wydział Filologiczny, Śląski Uniwersytet Śląski / Aleksandra Wróbel M.Sc., Faculty od 
Philology, Silesian University
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antykonserwatyzm; 
•	 idea silnego państwa zmierzającego do całkowitej kontroli 

społeczeństwa; 
•	 antypacyfizm (egzaltacja walki i siły); 
•	 antykapitalizm; kult mitu; odrzucenie przeszłości i zapowiedź 

stworzenia nowego świata; 
•	 zasada wodzostwa, które stoi nad masami; państwo faszystowskie 

jest państwem o totalitarnej formie: zanika rozróżnienie; między państwem a 
społeczeństwem, antyparlamentaryzm i antypartyjniactwo; monopartyjność; 

•	 stosowanie terroru psychicznego i fizycznego; kontrola nad gospodarką 
(Ibidem, s. 28-29).

Po rozpoczęciu ekspansji III Rzeszy na Europę realizowano cel główny 
polegający na chęci panowania razy aryjskiej nad światem. Pierwszym krajem w 
planie podboju była Polska, gdzie nastąpiła eskalacja przemocy nazistowskiej. 
Dokonywano zbiorowych mordów, umieszczano Żydów w gettach, prowadzono 
obozy koncentracyjne oraz obozy pracy i śmierci. Makabryczny obraz tych 
wydarzeń był rejestrowany bezpośrednio po zakończeniu wojny. Jednak upływ 
czasu sprawił, że współcześnie obraz nazizmu zmienia się. Pojęcie to stosuje 
się również do walki pomiędzy wrogimi grupami a pojęcie staje się synonimem 
nieakceptowanych zachowań drugiego człowieka. Obecnie nazistą może być 
przeciwnik polityczny, religijny lub zwykły człowiek, dla którego ideologia 
nazistowska jest ważna. Niewątpliwie nazizm jest symbolem okrucieństwa a 
dokonane czyny wymagają napiętnowania. 

2. Tworzenie pamięci kulturowej
Istnieją wydarzenia, które na zawsze zapisują się w pamięci i wobec 

których nie można przejść obojętnie. Jednym z przykładów mających wpływ 
na przewartościowanie moralnościi potrzebę uruchomienia systemu pamięci 
kulturowej była II wojnaświatowa. W całej XX w. Europie pojawiały się ideologie 
totalitarne, które znacząco wpłynęły na poglądy społeczeństwa i podejmowane 
strategie na arenie międzynarodowej. W przypadku niemieckiego totalitaryzmu 
powstał podział ludzi na lepszych i gorszych. Dopuszczano sięludobójstw, a w 
efekcie zniszczono pojęcie człowieczeństwa i wartości uniwersalnych (Arendt, 

1993, s. 357-388; Marszał, 2012, s. 28-19). 
Świadomość społeczną związaną z istotą niemieckiego nazizmu 

kształtuje się przez różne formy twórczości kulturalnej. Wspólnota kulturowa 
identyfikuje naród, który „w przeciwieństwie do państwa jest zbiorowością 
społeczną o charakterze kulturowej wspólnoty. To określenie może posłużyć 
jako najkrótsza i wstępna jego definicja” (Kłoskowska, 1996, s. 24). Według 
Antoniny Kłoskowskiej kultura narodowa znajduje się w obrębie zbioru 
mechanizmów symbolicznych, do których należy język, a wraz z nim literatura, 
sztuka, nauka, wytwory religijne, przestrzegane obyczaje. Tworzenie kultury 
wynika ze zdolności człowieka do wyrażania w różnych dziedzinach kultury. 
Jednocześnie dzięki własnym wytworom kultury, ale także przez samo jej 
istnienie, kultura tworzypamięć o minionych wydarzeniach oraz buduje bieżącą 
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tożsamość narodową (Purchla, 2013, s. 39). Jest ona zauważalna w dziełach 
literackich, sztuce oraz w instytucjonalnych formach tworzenia kultury (muzea, 
galerie, miejsca pamięci). Na podstawie tekstów kultury i instytucjonalnych 
form, tworzone są miejsca szczególnej pamięci o ogromie zła, który wynikał 
z nazizmu. Zgromadzone eksponaty i publikacje historyczne, a także miejsca 
pamięci – w sumie tworzą zbiór faktów, przez które nowe pokolenia mogą poznać 
minione czasy i stać się świadomymi uczestnikami ciągłości historycznej. Każdy 
z nich staje się świadectwem popełnionej zbrodni oraz świadomego budowania 
nienawiści w stosunkach międzynarodowych. 

Czasy II wojny światowej wywarły ogromy na kształtowanie się stosunków 
międzynarodowych, ekonomii, ale również życia społeczno-kulturalnego. 
Przedmioty, które pozostały po zbrodni nazistowskiej wciąż wzbudzają 
negatywne emocje. Z upływem czasu pamięć staje się coraz bardziej ulotna, więc 
konieczne jest zadbanie o to, aby nie utracić negatywnych odczuć. W utrwaleniu 
pamięci pomagają twórcy wytworzonych rzeczy, wnosząc niepowtarzalne 
wartości odnoszące się do uniwersum kulturowego.Interpretowanie wydarzeń 
historycznych za pomocą tekstów kultury odbywa się przez najbardziej zbliżone 
do rzeczywistości i prawdy przekazywanie faktów. Choć odbywa się ono zgodnie 
z indywidualną i subiektywną interpretacją twórcy to zawsze przyczynia się do 
kształtowania świadomości społecznej i wzbogacenia dziedzictwa historyczno-
kulturowego. W rezultacie świadomość społeczna, którą definiuje P. Sztompka, 
jako „pewne idee, poglądy, przekonania rozpowszechniają się i obiektywizują 
w ramach pewnych zbiorowości” (Sztompka, 2012, s. 361), staje się światkiem 
minionych wydarzeń. Oznacza to, że za tworzenie świadomości społecznej są 
bezpośrednio odpowiedzialne wytwory kultury.  Przykładem są Polacy, którzy 
jako jedni z wielu narodów, stali się ofiarami nazizmu. Jednak z tym wyjątkiem, 
że to terytoria polskie zaatakowano oraz zajęto a na terenie kraju powstawały 
obozy koncentracyjne oraz dokonywano zbrodniczej działalności. Ze względu 
na utworzenie obozów na terenie obecnej Polski w mediach przekazywane są 
błędne informacje, w których sugeruje się, że były to „polskie obozy zagłady”. 
Utrwalanie nieprawidłowości staje się krzywdzące dla narodu polskiego  
i wpływa na jego odbiór na arenie międzynarodowej. To, w jaki sposób utrwala 
się pamięć, wpływa na pamięć pokolenia. Tym bardziej, że współcześnie  
(2020 r.) istnieje wiele nośników informacji mających zasięg globalny. Szybkość 
rozprzestrzeniania się fałszywej informacji może mieć drastyczne skutki  
i oddziaływać na stosunki dyplomatyczne.

Zazwyczaj człowiek pragnie zapomnieć i wyprzeć z pamięci złe wydarzenia. 
Jednak poznanie i pamięć o nazizmie nie służy utrwalaniu nienawiści oraz 
przekazywaniu wzorca lecz jest elementem ciągłości i świadomości społecznej. 
Kulturowa pamięć, w której odwołują się twórcy do nazistowskich zbrodni 
wpływa na poznanie, zrozumienie i wzrost osobistej wrażliwości – jest podstawą 
tworzenia nowej cywilizacji, w której nie będzie nigdy miejsca na powrót do 
zbrodniczej i okrutnej działalności (Sulima, 1980, s. 44). Zatem pamięć kulturowa 
służy do uniknięcia podobnych wydarzeń i jest podstawą do budowania nowej 
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jakości kulturowej w sferze osobistej i narodowej. Współczesne wydarzenia 
wskazują, że wplątywanie dyskursu politycznego w pamięć kulturową dotyczącą 
nazizmu to kwestia subiektywna, która zaburza przekaz historyczny. To 
powoduje, że zachowane teksty kulturowe dopasowane są do własnych potrzeb i 
tworzą nie pamięć a narrację o pamięci.

3. Pamięć jednostkowa i zbiorowa
Tworzenie pamięci odbywa się dzięki społeczeństwu. Zbiorem danych 

jest dziedzictwo kulturowe, które rozumie się jako „zasób ograniczony, 
nieodnawialny i narażony na zniszczenie zarówno w wyniku działania 
czynników zewnętrznych, np. rozkładu  wynikającego z upływu czasu, jak 
też w wyniku nadmiernej i niekontrolowanej konsumpcji. Co więcej, zasoby 
kulturowe są przedmiotem własności wspólnej i trzeba nimi mądrze zarządzać 
w interesie publicznym (Z. Kobyliński, 2015, s. 21). Dziedzictwo kulturowe, 
gdzie zapisuje się jednostkowa i zbiorowa tożsamość, dostosowuje się do 
celów teraźniejszych. Jednostka tworzy pamięć subiektywnie ze względu 
na własne przeżycia i doświadczenia. Gromadzi wiedzę o przeszłości we 
wspomnieniach, dokumentach, fotografiach oraz rzeczach, które obdarza 
sentymentem. Przedmioty te przechowywane są w domowych archiwach i nie 
są pokazywane szerszej publiczności. Poza tym bezpośredni świadkowie tych 
wydarzeń umierają, więc upływ czasu niekorzystnie wpływa na możliwość 
spisywania i rejestrowania zdarzeń. W przypadku pamięci zbiorowej konieczny 
jest szerszy kontekst i dążenie do obiektywizmu. Jest to obraz całego pokolenia, 
który ma stanowić wypadkową subiektywnych i jednostkowych doświadczeń 
oraz wiedzy. Nie należy przy tworzeniu pamięci zbiorowej pomijać lub zatracać 
jednostki, ale traktować ją jako część zbioru danych, który umożliwia dotarcie 
do prawdy. 

Kultura w różny sposób ukazuje piętno nazizmu na ludzkości. Pamięć 
przekazywana przez jednostki i pokolenia pozwala współczesnym czerpać 
wiedzę historyczną o tamtych wydarzeniach i ma wpływ na obecną dyplomację. 
Dziedzictwo kulturowe pełni nie tylko funkcję utrwalającą minione wieki 
(dokumentalną), ale także może być pouczeniem (funkcją pedagogiczną). Tym 
bardziej że uczynienie zbrodni nazistowskich tematem publikacji naukowych  
i publicystycznych odgrywa istotną rolę w budowaniu kultury pamięci (Sulima, 
1980, s. 44). Fabuła filmów i książek w wielu przypadkach jest fikcyjna – jedynie 
historyczne tło wydarzeń nawiązuje do tego, co wydarzyło się naprawdę. Ważne 
w prezentowanych tekstach kultury jest zapamiętywanie stanów emocjonalnych 
i uczuć. Zachowanie pamięci zbiorowej o zbrodni nazistowskiej utrwala ją 
i pomaga przekazywać przyszłym pokoleniom, aby błędy przeszłości nie 
powtórzyły się. Temat nazizmu poruszany w tekstach kulturowych jest bardzo 
delikatny i może oddziaływać na stosunki dyplomatyczne pomiędzy krajami. 
Realizowanie go w tekstach kultury wymaga wiedzy, wyczucia i realizowania 
misji. Ten obraz pamięci muszą zrozumieć pokolenia, które nie miały możliwości 
bezpośredniego uczestniczenia w przeszłych wydarzeniach. 

Ludzka pamięć jest ulotna, więc zachowane rzeczy tworzą pamięć o 
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minionych wydarzeniach. Z jednej strony przedmioty umożliwiają odtworzenie 
prawdy. A z drugiej, życie ludzkie jest krótsze niż życie rzeczy (publikacje, 
sztuka, miejsca), co pozwala na przetrwanie prawdy przeznaczonej i utrwalanej 
w kolejnych pokoleniach. Wszystko to co nam zostanie kształtuje pamięć 
kulturową, bo jest spuścizną po poprzednich pokoleniach.

4. Sposoby zachowania pamięci kulturowej
Twórczość kulturalna jest bardzo ważnym elementem pamięci kulturowej. 

W obszarze jej zainteresowań istnieją dzieła literackie, malarskie czy 
instytucjonalne formy kultury, takie jak muzea. Uzasadnieniem dla istnienia 
miejsc pamięci (Muzeum Powstania Warszawskiego, obozów koncentracyjnych 
itp.) są słowa N. Davisa, który uważa, że historycy nie wiedzą jeszcze wszystkiego 
o II wojnie światowej i że nie wszystkie problemy tamtego okresu zostały już 
rozwiązane, choć upłynęło kilkadziesiąt lat (Muzeum II Wojny Światowej, 2020). 
Najbardziej poruszające w instytucjonalnych miejscach pamięci są dokumenty  
i rzeczy osobiste więźniów, które wskazują na ogrom zła, jaki wyrządził nazizm. 
Dodatkowo pamięć zachowała się w sztuce obozowej (grafikach, rysunkach) 
– wykonywanych na zlecenie lub tworzonych nielegalnie. Zgromadzone 
eksponaty to zbiór faktów, który współczesnym pokoleniom przybliża minione 
czasy, naocznie uwrażliwia i sprawia, że stają się świadkami oraz świadomymi 
uczestnikami ciągłości pamięci historycznej. Choć w ich głowach pamięć  
o nazizmie istnieje w zmienionej strukturze to nadal budzi społeczny sprzeciw. 

Nieustannie powstają nowe publikacje, dzieła sztuki oraz programy 
telewizyjne, w których odkrywane rzuca się nowe światło na nazistowską 
ekspansję. Należy podkreślić, że ukazywana w nich rzeczywistość, choć nadal 
budzi kontrowersje, to emocjonalny ton zostaje zamieniony w chłodną ocenę.  
W związku z tym pojawia się pytanie, czy utrwalanie pamięci o nazizmie w 
mediach powoduje zatracenie się właściwej perspektywy myślenia o sprawach 
ważnych? Ze względu na rosnącą popularność autora, komercyjny sukces 
wydawniczy, niepokojące wydarzenia polityczne itp. może pojawić się chęć 
zaspokojenia ciekawości, która nie jest próbą intelektualnego zrozumienia 
zjawiska. Zdaniem N. Andrewsa pojawia się niebezpieczeństwo zajmowania 
się tematem Hitlera i nazizmu. Uważa on, że niepokojącym zjawiskiem 
współczesnych czasów jest proces stawania się osoby Hitlera częścią przemysłu 
rozrywkowego (Friedländer, 2011, s. 33). Przemieszanie akcentów szkodliwie 
działa na zbiorową pamięć historyczną. Luźne interpretowanie faktów bez 
merytorycznego przygotowania sprawia, że pamięć o nazizmie zyska nową 
jakość m.in. psychologiczną czy reinterpretującą przeszłość. Podkreśla to  
E. Fromm, którego młodzieńcze lata przypadają na kształtowanie się politycznych 
aspiracji A. Hitlera. W opinii autora to charakter społeczeństwa i wpisanie się 
obietnic w potrzeby tego społeczeństwa zaprowadziły do popularności ideologii 
hitlerowskiej – głównie w oczekującej poczucia bezpieczeństwa klasie średniej. 
Fromm klasyfikuje ją, jako niższą klasę średnią, która kocha siłę i nienawidzi 
słabszych, a także ksenofobiczną i małostkową (Urbanek, 2006, s. 162).  
W efekcie nie tylko A. Hitler, ale również społeczne oczekiwania wykształciły 



71ВИПУСК 33 (том 1)

nazizm, w którym przemoc jest sposobem na osiągnięcie zamierzonych celów. 
Tym bardziej, że przegranie I wojny światowej stawiało niemiecki naród w 
niekorzystnym położeniu i wywoływało uczucie bezsilności, bycia gorszym a 
agresja oraz narastająca frustracja  została skierowana przeciwko innym narodom. 
Naziści mieli też zdolność do integrowania młodych faszystów do wspólnej 
sprawy. W ekspansji pomagał styl propagandy nazizmu – był to idealizm niosący 
ze sobą „pochody z pochodniami, emocjonalne przemówienia, kult silnego i 
wyćwiczonego ciała, upowszechniona idea poświęcania się dla wielkiej sprawy, 
wizja budowania szczęśliwej przyszłości, braterstwo z ludźmi, którzy myślą 
i czują tak samo, a przez to lepiej rozumieją się nawzajem” (Urbanek, 2006,  
s. 165).

5. Pamięć kulturowa w społeczeństwie
Zachowywaniem pamięci o nazizmieinteresują się nie tylko historycy, 

ale także zwykli ludzie, którzy zachowali we wspomnieniach traumatyczne 
wydarzenia II wojny światowej. Ludzka pamięć nie jest trwała i umiera wraz 
z człowiekiem. Do przechowywania informacji mogą służyćmiejsca pamięci, 
gdzie utrwala się prawdę dla przyszłych pokoleń. Gromadzenie informacji jest 
zatem bardzo ważne, aby były one jak najbliższe prawdy i nie przekazywały 
zafałszowanego obrazu wydarzeń. Nazizm odcisnął piętno na całym pokoleniu, 
więc pamięć o nim musi być wieloaspektowa. W jej skład wchodzą wydarzenia 
historyczne, pamiętniki, dokumenty, filmy dokumentalne (ze szczególnym 
uwzględnieniem reportaży rejestrowanych bezpośrednio po zakończeniu 
wojny), wspomnienia i zapiski, ale również inne teksty kultury, w których 
poruszana jest tematyka nazizmu. Wieloaspektowość przejawia się też w 
zachowaniu miejsc pamięci tj. obozów koncentracyjnych przekształconych na 
muzea, miejsca zbrodni, cmentarze, a także budynki, które w czasie II wojny 
światowej były wykorzystywane przez żołnierzy niemieckich. Upamiętnianiem 
tych miejsc zajmują się zarówno władze państwowe, jak i lokalne oraz fundacje 
i stowarzyszenia, które specjalizują się w podtrzymywaniu kultury pamięci. 
Do miejsc pamięci organizuje się wycieczki – zarówno w Polsce, jak i wśród 
turystów zagranicznych. Możliwość odwiedzenia tych miejsc jest formą 
utrwalenia pamięci i odpowiedniego uczczenia odwagi bohaterów, którzy często 
pozostają anonimowi. 

Istotne jest także to, że pomimo odbywających się procesów nazistów 
i skazywaniu zbrodniarzy na dożywocie lub karę śmierci, społeczeństwo 
niemieckie w latach 50. nie było zainteresowane nazizmem. Dopiero w latach 
60. Zmieniła się świadomość społeczna a młode pokolenie potępiało postawy 
dziadków i rodziców (P. Dybicz, 2020).

Kształtowanie tożsamości narodowej na wydarzeniach przeszłych jest 
istotne z punktu widzenia przyszłości, także w zjednoczonej Europie. Dzięki 
pamięci o totalitaryzmach możliwe jest odbudowanie nowych wartości i nowej 
kultury odnoszenia się człowieka do innych. Pamięć historyczna ma odniesienie 
także do przyszłości. Połączenie przeszłości i przyszłości jako elementów 
związanych z tożsamością człowieka i narodu w kontekście edukacyjnym oznacza 
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wspomaganie przez nauczycieli wychowania uczniów (Radomski, 2005, s. 55). 
Teksty kultury stosowane w edukacji są źródłem wiedzy i obrazem pamięci 
kulturowej. Omówienie tych wydarzeń w podstawie programowej wymaga 
doboru listy lektur, która najtrafniej będzie wpływać na sposób zapamiętywania 
i budowania tożsamości jednostki, która dopiero się kształtuje. Młody człowiek 
jest bombardowany przez wiele bodźców, które odsuwają go od przyswajania 
istotnych treści. Zadaniem nauczyciela jest pobudzenie ucznia do działania w 
taki sposób, aby nie tylko zapamiętał programowe treści, ale przekazywał pamięć 
o nich przyszłym pokoleniom i okazywał szacunek ludziom, którzy przyczynili 
się do tworzenia niepodległości. 

6. Podsumowanie
Podsumowując, w rzeczywistym współczesnym świecie, słowo „nazizm” 

ma negatywny ładunek emocjonalny i jest używane do określenia walk pomiędzy 
grupami lub przypisuje osobie określone cechy. Jako symbol okrucieństwa jest 
społecznie nieakceptowalny. Odniesienie się do istoty nazizmu używane jest też 
przez różne grupy społeczne, które przenoszą ciężar totalnego nieakceptowania 
drugiego człowieka do walki pomiędzy grupami ruchami czy formacjami 
politycznymi.  Nazistą staje się każdy, kto nie wpisuje się w patriotyczną wizje 
świata. Jest to postrzeganie drugiego człowieka bez refleksji i kontekstu oraz 
spłycenie tak ważne problemu w aspekcie zła, śmierci oraz okrucieństwa. 

Wytwory kultury pełnią funkcję strażnika pamięci. Interpretacja nazizmu 
jest zależna od jakości zachowanych dokumentów oraz faktów. Na tej podstawie 
buduję się własną, subiektywną opinię, która jest przekazywana młodemu 
pokoleniu. To z kolei może przyczynić się do powstania publicznej debaty  
o systemie wartości człowieka, procesie edukacji w placówkach edukacyjnych  
i podziałach społecznych oraz relacjach międzynarodowych.
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Беніто Муссоліні до влади прийшов у жовтні 1922 р.
На етапі створення і становлення Національної фашистської партії в 

числі її прихильників було чимало євреїв, а деякі з них навіть опинилися 
серед членів вищого партійного органу – Великої фашистської ради. 

Після зустрічі в 1923 р. з головним рабином Риму Муссоліні заявив, 
що «італійський фашистський рух ніколи не встане на шлях антисемітизму. 
Своїми вчинками... антиєврейські організації паплюжать саму фашистську 
ідею».

Одним з головних фінансистів партії Мусоліні був банкір ЕттореОвацца 
– син впливової і багатої єврейської родини з Турина.

Незважаючи на тісний союз з гітлерівською Німеччиною, до 
єврейського питання в Італії ставилися по-іншому. Італійські євреї 
органічно вписалися в життя країни, де місцеве населення, за винятком 
окремих католицьких груп, не відчувало до них ворожих почуттів. 

У 1934 р. Муссоліні навіть дозволив відкрити у м. Сівітавеккіа морську 
школу для членів «Бейтара», де навчалися єврейські юнаки з усієї Європи 
і Південної Африки, багато з яких стояли потім біля витоків ізраїльського 
флоту.

Після приходу в Німеччині до влади Гітлера Італія прийняла єврейських 
біженців з цієї країни. Але з 1936 р. політика почала змінюватися, в липні 
1938 р. під безпосереднім впливом німецьких нацистів публікується так 
званий «Расовий маніфест» – псевдонаукове обгрунтування нерівноцінність 
рас, а в жовтні того ж року приймається антиєврейський«Закон про захист 
раси». Іудеї більше не мали права залишатися на державній службі і в армії, 
вчитися в державних школах і університетах, бути членами  фашистської 
партії, їх права на володіння власністю обмежувалися, заборонялися 
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змішані шлюби [2, с. 314].
Магазини та кафе зобов’язали помістити оголошення, що євреї у 

них небажані, єврейські організації були розпущені. Нове законодавство 
було настільки дискримінаційно, що навіть Папа Пій XII, який відрізнявся 
великою симпатією до іудеїв, відправив лист протесту Муссоліні [1, с. 17].

Слід зазначити, що значна частина італійців, в тому числі члени 
фашистської партії і навіть один з найближчих сподвижників дуче – 
маршал авіації Італо Бальбо, – негативно сприйняли ці закони. Сам 
Муссоліні підкреслював, що вони були прийняті з політичних причин – 
щоб продемонструвати ідеологічну близькість з Німеччиною [3, с. 78].

Як би там не було, «Закон про захист раси» почав негайно впливати 
на життя італійських євреїв. ЕттореОвацца був виключений з партії, а 
його брат звільнений з армії. Етторе залишився в Італії, вважаючи, що 
Муссоліні одумається і навіть звернувся до нього з проникливим листом, 
який залишився без відповіді. Восени 1943 р. Овацца спробував втекти до 
Швейцарії, але було вже пізно – банкір з родиною були вбиті солдатами СС 
[2, с. 314].

Не раз Німеччина вимагала від союзника взяти участь у знищенні 
євреїв, але італійці часто вели себе не так, як хотілося б нацистам. Так, 
наприклад, італійські окупаційні війська в Хорватії в 1942 р. відмовляються 
передавати євреїв німцям. Рішення стверджував особисто Муссоліні. З 
італійської зони окупації в Греції теж не був депортований жоден єврей. 
Більше того, з окупованих німцями Салонік італійці вивезли 350 євреїв, 
які мали громадянство Італії, не дозволивши відправити їх в концтабори. 
На початку 1943 р., коли італійцям був переданий контроль над південним 
сходом Франції, вони припинили полювання на євреїв і навіть скасували 
прийняте французами рішення про носіння «жовтої зірки». 

25 лютого 1943 р.  в Римі з Муссоліні разом з міністром закордонних 
справ Німеччини Йоахімом фонРіббентропом прямо звинуватив союзників 
в саботажі депортації євреїв з Франції. Після цього італійці пообіцяли 
інтернувати євреїв зі своєї зони окупації в концтабір, що і було зроблено, 
правда, табір виявився поселенням з прийнятними умовами життя, 
де умовнокоректно поводилися з ув’язненими, навіть дозволивши їм 
облаштувати синагогу [3, с. 78].

Але вже в липні 1943 р. союзники висадилися на Сицилії, а незабаром 
король Італії Віктор Еммануїл III змістив з поста Муссоліні, замінивши 
його на фельдмаршала П’єтроБадольо, який взяв дуче під арешт. На цьому 
уряд Муссоліні припинив свою діяльність. 

Виходячи з вищезазначеного, варто закцентувати увагу на тому, що 
метою італійського фашистського режиму було саме вигнання євреїв з 
країни, а не знищення євреїв країни загалом як національної спільноти. 
Таким чином, між кінцем 1942 і початком 1943 рр., Рим досягнув певного 
компромісу з Берліном, який полягав у тому, що італійські євреї повинні 
репатріюватися з районів, де в цей час Третій Рейх проводив свою політику 
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ліквідації євреїв Європи.
У роки війни загинуло близько 15 % євреїв Італії – в рази менше, 

ніж в інших країнах Європи. Близько 700 італійців офіційно визнані 
праведниками народів світу – для країни, чия єврейська громада до війни 
ледь перевищувала 50 000 чоловік, – це чимало. Проте політика уряду 
Муссоліні наочно продемонструвала – «хорошого» фашизму не буває, 
навіть якщо він спочатку проповідує ідею єдності різних класів навколо 
ідей про патріотизм і велич держави.
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Jak we współczesnym świecie zmienia się słowo? Jakie jest jego znaczenie 
w otoczeniu bogatej i wciąż rozwijającej się technologii? Jak wygląda stan 
słowa pisanego i mówionego? Czy możemy zaobserwować przejście od słowa 
mówionego do pisanego? Jednym z badaczy zajmujących się tym zagadnieniem 
był prof. Walter Jackson Ong – dwudziestowieczny amerykański jezuita, filozof, 
historyk, znawca literatury angielskiej. Jego zainteresowania obejmowały 
problematykę oralności i piśmienności w wymiarze antropologicznym i 
teoretycznoliterackim. Swoje refleksje nad zagadnieniem przedstawił w książce 
pt. „Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii”. Jest to publikacja 
zawierająca m.in.: charakterystykę literackiej oralności, wiadomości na temat 
odkryć pierwotnych kultur oralnych, psychodynamice oralności, przekształcaniu 
pisma przez świadomość, druku, czy pamięci oralnej. Artykuł stanowi próbę 
interpretacji publikacji, poczynionej oczyma andragoga i filozofa.

Główna część pracy została podzielona na pięć krótkich podrozdziałów:
1. Oralność wyznacza antropocentryczność,
2. Dźwięk jako zjawisko ulotne
3. Porządkujący charakter pisma
4. Przeciwstawność oralności i piśmienności
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5. Rozróżnienie oralności na pierwotną i wtórną
Ad. 1 Oralność wyznacza antropocentryczność
Koncepcja W. J. Onga zakłada, że oralność wyznacza antropocentryczność, 

ponieważ „Oralność sytuuje wiedzę w kontekście ludzkich zmagań i zostaje 
zanurzona w świecie ludzkiego życia” [1, s. 70]. Oralność więc wyznacza 
antropocentryczność, jest językiem codziennych kontaktów, sposobem 
porozumiewania się ludzi. Do jej cech charakterystycznych należą: formuliczność, 
addytywność, nagromadzenie, redundancja lub obfitość, zachowawczość i 
antropocentryczność, agresja i empatia, homeostaza, sytuacyjność. W tym 
miejscu warto również podkreślić, że „Słowa są zagnieżdżone w mowie oralnej, 
a jednak pismo z całą bezwzględnością zamyka je w polu widzenia” [2, s. 33].

Ad. 2 Dźwięk jako zjawisko ulotne

Słowa według Onga są w sensie prymarnym rzeczami mówionymi. Jak 
zauważył Kazimierz Ożóg – „dźwiękowość substancji odmiany mówionej 
powoduje, że tekst ustny jest zjawiskiem ulotnym, przemijającym [...] w związku 
z tym wypowiedź ustna nigdy nie jest dana jako całość – w danym momencie  
istnieją tylko te jej części, które są akurat wypowiadane” [3, s. 88 – 96] . Aby 
odtworzyć cały tekst, trzeba sięgać do pamięci i trzeba odtwarzać te fragmenty,  
które zostały wypowiedziane. Nie jest jednak to odtwarzanie tak dokładne, jak 
tekst, który został poprzednio wypowiedziany. Według Onga mówienie bywa 
określane jako pierwotna oralność. Obok niej występuje piśmienność. Pojawienie 
się pisma wyznacza według niego tworzenie nowych matryc mentalnych, a pismo 
jest technologią, ponieważ „ono bowiem rozpoczęło to, co druk czy komputer  
jedynie kontynuują, sprowadzanie dynamicznego dźwięku do bezdźwięcznej 
przestrzeni, oddzielenie słowa od żywej teraźniejszości, w jakiej jedynie może  
istnieć słowo mówione” [4, s. 117].

Ad. 3 Porządkujący charakter pisma

Pismo zmieniło pierwotne, oralne słowo w przestrzeń widzialną. Wypowiedź 
zyskała linearność, uporządkowanie. Pismo jest zapisem wcześniejszej od niego 
mowy, utrwaleniem języka mówionego, po drugie zaś jest ono myślą ludzką od 
razu zapisaną, bez pośredniego stadium mowy. Kultury piśmienne stawiane są 
przez ludzkość wyżej niż kultury tylko oralne. Ponadto – co warto podkreślić – 
przekaz słowa pisanego można w mniejszym stopniu zniekształcić, w porównaniu 
do słów przekazywanych z ust do ust. Słowo zapisane zdaje się mniej ulegać 
plotkom, niż to, co jedynie się powtarza. Trudniej tu o zniekształcenie lub – 
jednak w przypadku jego wystąpienia – łatwiej o znalezienie błędu , lub jego 
przyczyny. Według autora „człowiek piśmienny ma skłonność, by uniwersum 
komunikacji myśli oralnej pojmować nie inaczej niż jako wariant uniwersum 
piśmienności” [5, s. 22].

Ponadto, wynalezienie druku spowodowało, że powstała przestrzeń 
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typograficzna, w obrębie której mieszczą się teksty pisane. Oprócz tego druk 
pociąga za sobą konieczność nauki czytania i pisania. Jest to swoisty kamień 
milowy nie tylko w komunikacji interpersonalnej, ale także w rozwoju kultury. 
Jednostka, niepotrafiąca czytać i pisać jest niejako wykluczona poza dany krąg 
kulturowy, w którym tekst jest istotną formą komunikacji. Teksty pisane są 
logiczne, koncentrują się na temacie. Kompozycja i uporządkowanie składniowe 
oraz leksykalne wyznacza różnice gatunkowe między nimi. W tekstach pisanych 
słyszenie zastąpiono widzeniem. Słowo sytuuje się w przestrzeni i zyskuje 
dodatkowy wymiar semantyczny. Rolę w nich odgrywa np.: wielkości czcionek, 
wytłuszczenia przestrzenne, ukształtowanie tekstu, czy akapity. 

Inaczej w przestrzeni ukształtowany jest tekst pisany. Jak zauważył Ong 
– „Druk wzmaga poczucie zamknięcia” [6, s. 178], ale równocześnie postuluje 
konieczność poprawności językowej, właściwego zastosowania gramatyki, 
interpunkcji i ortografii. Słowo pisane wzmaga od jego nadawcy jeszcze większej 
staranności i skupienia. O ile błąd popełniony w przypadku słowa mówionego 
może być mniej zauważony lub w łatwiejszy sposób zostanie przykryty innymi 
wypowiedziami, zdaniami, to sytuacja w przypadku teksu wygląda odmiennie. 
Tu trudniej pominąć błąd. Jego popełnienie jest bardziej trwałe. 
Jednocześnie, co warto podkreślić – autor w swoich rozważaniach poszedł dalej 
i zaproponował wprowadzenie tak zwanej wtórnej oralności, która polega „na 
przekształcaniu wyrażeń werbalnych z pomocą elektroniki” [7, s. 182].

Jednak warto zaznaczyć, że nowe środki elektroniczne wymagają innego 
posługiwania się językiem. Nie jest to proste połączenie grafocentryzmu i 
fonocentryzmu. Nowy środek przekazu wzmacnia stary, chociaż naturalnie 
przekształca go, rodzi bowiem nowy, świadomie nieformalny styl.

Ad. 4 Przeciwstawność oralności i piśmienności
Podejmując próbę poszerzenia językowej perspektywy, Ong szczegółowo 

opracował problematykę słowa oralnego, zarówno od strony historycznej, jak 
również czysto analitycznej. Badacz upatrywał źródeł tego zagadnienia w słynnej 
„kwestii homeryckiej”, która osadzała się na krytyce Homera i podważeniu 
wiarygodności autorstwa ”Iliady i Odysei” [8, s. 139]. 

Według niego przeciwstawienie oralności i piśmienności nigdzie nie jawi 
się tak silnie jak we wspomnianym problemie, którego rozwiązania podjął 
się Milman Parry uważając, iż „każda wyrazista cecha poezji Homera daje 
się ostatecznie wyprowadzić z ekonomii, jaką narzucają metody kompozycji 
oralnych” [9, s. 43]. Inny badacz, Eric Havelock, źródeł oralności poszukiwał w 
kulturze starożytnej Grecji poprzez analizę pism Platona. Co więcej, w zmianie 
sposobu myślenia, którą wygenerowało pojawienie się pisma, Havelock upatruje 
początków filozofii jako takiej” [10, s. 51].

Platon, mimo  krytycznego stosunku do pisma, wydawał się, paradoksalnie, 
jednym z pierwszych myślicieli, którzy programowo odrzucali świat kultury 
oralnej już w założeniach samej swojej filozofii. Bardzo trafnie wskazał ten 
problem Havelock, zwracając uwagę na takie elementy jak koncepcja idei – oparta 
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na widzeniu, pojęcie formy lub postulaty wypędzenia poetów (rozumianych jako 
wykonawcy poezji oralnej) z państwa [11, s. 116].

Ong, w swojej ogólnej charakterystyce cech oralności, wyróżnił przede 
wszystkim formułowy sposób myślenia, który wyraża się w oralnym charakterze 
danej kultury i jest łatwo zauważalny w kształcie dzieł Homera oraz w 
zachowanych przejawach tego sposobu rozumowania wśród kultur, które nigdy w 
pełni nie zinterioryzowały wynalazku pisma. Według niego „kultura oralna musi 
ciągle powtarzać raz zdobytą wiedzę lub ulega ona zapomnieniu: formułowe, 
stałe wzorce myślowe są istotne dla mądrości i efektywnego formułowania” 
[12, s. 47]. Wynika to głównie z nieuchwytności słowa mówionego, które nie 
zapisuje się trwale nigdzie poza pamięcią słuchaczy. Ong podkreślił, że „słowa 
są dźwiękami. Można je przywołać – <<przypomnieć>>. Nie można ich jednak 
nigdzie <<szukać>> (...) Są zdarzeniami” [13, s. 55]. 

Ad. 5 Rozróżnienie oralności na pierwotną i wtórną

W publikacji „Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii”, 
Ong dokonał rozróżnienia na oralność pierwotną i wtórną. Rozwój nastąpił od 
oralności pierwotnej, przez piśmienność, w której wyodrębnia również fazę 
druku, do współczesnej oralności wtórnej, wyznaczonej przez rozprzestrzenianie 
się rozmaitych mediów jak radio czy telewizja, wyznaczających epokę 
elektroniczną [14, s. 22]. Jednocześnie to uszeregowanie zwraca uwagę na 
istotność komponentu pisma w funkcjonowaniu oralności wtórnej. Gdy pojawi 
się piśmienność, nie ma powrotu do oralności pierwotnej, ponieważ, zgodnie z 
koncepcją Onga, pismo przekształca świadomość i przez to jest czymś więcej 
niż jedynie wsparciem pamięci – w istotny sposób wpływa na nasze postrzeganie 
świata. Pojawienie się i zinterioryzowanie pisma w danej kulturze jest więc 
krokiem nieodwracalnym. Jednak powrót do pozytywnego waloryzowania słowa 
mówionego i zmiana rozkładu akcentów w opozycji oralność – piśmienność (na 
korzyść oralności) są możliwe – będą się jednak przejawiały już jako oralność 
wtórna, zbudowana na kulturze pisma. 

Według niego tradycja opierająca się na tekstach sakralnych jest w stanie 
wciąż utrzymywać prymat oralności, np. poprzez czytanie na głos Biblii. Ong 
zauważył tutaj, że w samej Biblii dominuje nastawienie oralne, które można 
odnaleźć również w listach. Badacz uargumentował to tym, że Bóg przemawia, a 
nie pisze do istot ludzkich. Autor również w Biblii odnalazł zwroty bezpośrednio 
odnoszące się do negatywnej waloryzacji pisma, np. „Wiara rodzi się z tego, co 
się słyszy. (…) Litera bowiem zabija” [15, s. 108-109].

Oralność wtórna, według Onga jest obecna w kulturach, które 
zinterioryzowały pismo, a jednak przy tym wykazują tendencje powrotu 
do słowa mówionego. Współcześnie można zauważyć dominację mediów 
elektronicznych nad drukowanym. Jest to przewaga Internetu, telewizji czy w 
mniejszym stopniu radia, nad słowem drukowanym. Internet, telewizja mimo 
słowa pisanego, w dużej mierze koncentrują się na obrazie czy innej, ale wciąż 
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graficznej formie przekazu. Znaczenie ma ruch, dynamika, kolor, estetyczne 
doznania. Niekoniecznie na pierwszym miejscu jest słowo. 

U Onga zauważalne jest również pozytywne waloryzowanie oralności jako 
takiej, przedkładanie dialogu bezpośredniego nad inne jego formy lub próba 
wykreowania złudzenia takiego dialogu poprzez wprowadzanie do komunikacji 
internetowej cech słowa mówionego. Dzieje się tak w przypadku komunikatorów 
lub poczty elektronicznej, ułatwiających szybkie rozprzestrzenianie się 
informacji. Warto jednak podkreślić, że pojawienie się oralności wtórnej nie 
sprowadza się jedynie do przestrzeni relacji społecznych i codziennych praktyk, 
ale wydaje się wkraczać na poziom teoretyczny. Nauki humanistyczne zostały 
poddane w XX w. próbie dekonstrukcjonizmu i relatywizmu, co sprawiło, że 
te teorie zyskały szeroką popularność. Powracając do właściwości pisma, 
wyszczególnionych jeszcze przez Platona, a przywoływanych przez Onga, 
koncepcje takie miały możliwość jedynie po zinterioryzowaniu pisma. 

Podsumowanie

Waltera Jackson Ong w książce pt. „Oralność i piśmienność. Słowo 
poddane technologii” podejmuje się analizy zagadnienia z dziedziny oralności 
i piśmienności. Według autora „głębsze rozumienie oralności (…) pozwala nam 
lepiej zrozumieć świat pisma, to, czym on jest naprawdę oraz czym rzeczywiście 
są ludzie piśmienni. (…) Bez pisma umysł piśmienny nie funkcjonowałby, nie 
mógłby myśleć tak, jak to czyni; i to nie tylko w trakcie czynności pisania, 
lecz nawet wówczas, kiedy zwyczajnie oddaje się myślom w postaci oralnej. 
Pismo przekształciło ludzką świadomość znacznie bardziej niż jakikolwiek inny 
wynalazek” [16, s. 113].

Współcześnie naturalnym jest posiadanie umiejętności pisania i czytania. 
Ta zdolność nierzadko bywa niedoceniana, ale jednocześnie jest czymś niejako 
przypisanym do danego kręgu kulturowego, społeczeństwa, grupy czy jednostki. 
Bez pisma człowiek byłby uboższy, zdany przede wszystkim na to, co zostanie 
mu przekazane za pomocą technik oralnych. Sama technika słowa mówionego – 
choć wartościowa i pierwsza, zdaje się być niepełna. Wiele zwrotów, wystąpień, 
rozmów, itd. przekazanych ustnie, które wydają się być spójne, logiczne, 
poukładane, gdyby zostały spisane tak, jak zostały wypowiedziane, mogłyby 
obnażyć różnorodne błędy, np. stylistyczne. To mimo rzeczowych argumentów, 
mogłoby rzutować na ogólną ocenę całości, obniżając jej wartość.

Streszczenie
Słowo – choć znane od tysięcy lat ulega zmianom. Szczególnie w 

ostatnich dziesięcioleciach jest otoczone przez  bogatą i wciąż rozwijającą się 
technologię. Jednym z badaczy zajmujących się zagadnieniem stanu słowa 
pisanego i mówionego był Walter Jackson Ong – amerykański jezuita, filozof 
i historyk. W swoich rozważaniach poszukiwał odpowiedzi m.in. na pytania 
czy możemy zaobserwować przejście od słowa mówionego do pisanego? Jego 
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zainteresowania obejmowały problematykę oralności i piśmienności w wymiarze 
antropologicznym i teoretycznoliterackim. 

Rezultaty poszukiwań przedstawił w publikacji pt. „Oralność i piśmienność. 
Słowo poddane technologii”. Jest to książka zawierająca m.in.: charakterystykę 
literackiej oralności, wiadomości na temat odkryć pierwotnych kultur oralnych, 
psychodynamice oralności, przekształcaniu pisma przez świadomość, druku, 
czy pamięci oralnej. Artykuł stanowi próbę interpretacji publikacji, poczynionej 
oczyma andragoga i filozofa.

Słowa kluczowe
oralność, piśmienność, język, technologia, słowo

Summary
It is normal that ‘the word’ is changing. Especially in last decades, when it is surrounded 

by rich and constantly evolving technology. One of the researchers dealing with the issue of the 
state of the written and spoken word was Walter Jackson Ong - an American Jesuit, philosopher 
and historian. His interests included the issues of orality and literacy in the anthropological and 
theoretical-literary dimension. 

He presented the results of his search in the publication “Orality and literacy. The word 
subjected to technology”. It is a book containing, inter alia, the characteristics of literary orality, news 
on the discoveries of primary oral cultures, psychodynamics of orality, transformation of writing 
through consciousness, print, or oral memory. The article is an attempt to interpret the publication 
made by andragog and the philosopher.

Keywords 
orality, literacy, language, technology, word
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From its very beginning, photography as a medium has had a great influence 
on the so-called fourth power, namely the media. Through its repressive actions, 
it has forced the press to depict reality more faithfully. It can be assumed that 
the photojournalism, having been entrusted with a significant task, particularly 
proved itself in this field. Its task was to educate and make the public aware of 
many issues of utmost importance, with which most people had no direct contact. 
Sometimes photography played a role of a patient teacher who, seemingly by 
chance, revealed deeply hidden secrets concerning the community, thus updating 
commonly available knowledge. In turn, full awareness of the social changes 
constantly taking place all over the world (especially those concerning political 
and military situation) influenced the shape of revolutionary thought and social 
attitude presented by some people.

A photojournalist working in the place where specific events happenmust 
faithfully immortalize reality without any traces of personal interpretation. 
It is undoubtedly a very complicated task, since photojournalismis usually 
characterized by the selection of difficult threads. A person who deals with this 
type of photography must be aware that nothingcan be correctedand there must 
be no interference with the presented reality. This is because the overriding aim 
of photojournalism is to capture an exceptional moment.

Photojournalism is one of the genres of press photography, the essence 
of which is not only to present current events, but, above all, to show, through 
photographs, some deeper meaning, some truth about life [1, p. 116]. What 
makes ordinary photographs different from photojournalism is a reflective 
factor that determines the sense of their creation. Photojournalism can create 
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one, several or even dozens photographs. However, the most difficult thing is 
to tell the whole story with a single photo. Photojournalism owed its growing 
popularity mainly to technological progress. With its development, the cameras 
have become significantly smaller and much more functional.

Importance of press photography increased significantly in the early 20th 
century. However, many magazines preferred to use photographic agencies 
instead of employing photographers, as it meant being limited to the services of 
a single person. The first such institution ever was founded as early as in 1835 
in Paris by Charles-Louis Havas. Subsequent ones were established in Germany 
(Wolffsche Telegraphenbüro), England (Reuters Information Agency) and the 
United States (Western AP, nowadays known as Associated Press). In Poland, 
the first agency of this type was established on 1 December 1910 on the initiative 
of Maryan Fuks. Until 1920, the agency operated as Agencja Fotograficzna 
Maryana Fuksa (Eng. Maryan Fuks Photographic Agency), but later its name 
was changed into Propaganda. During its existence, it gathered a large archive 
of photographs documenting significant events in Polish history, such as the First 
World War or regaining independence.

A huge role in the history of photography, especially the genre of 
photojournalism, was played by another agency established in Paris, 
namelyMagnum Photos. It was founded by Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 
George Rodger, David Seymour and Bill Vandivet. The aforementioned founding 
fathers are nowadayscounted amongst the most outstanding photographers in 
history.

Since the beginning of the agency’s existence, its creators tried to take 
pictures of important events from around the world. Yet, these werenot ordinary 
photographs. They aimed at showing some extraordinary timeless value of 
the past moment. What distinguishesMagnum from other agencies is the great 
care for copyright protection. Magnum has ensured financial independence and 
enabled its collaborating photojournalists to work independently from illustrated 
magazines. In connection with the subjects raised, photographers have been 
forced to travel almost continuously, with courage in their hearts, choosing the 
most dangerous places in the world, embraced by war and anxiety. Therefore, it 
is natural that they have paid for devotion to work with their lives. Even the co-
founders of the agency died during such expeditions. Robert Capa was killed by 
a mine explosion in Vietnam on 25 May1954, and David Seymour was shot on 
10 November of the same year in Egypt [2, , p.5].
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Alexander Gardner,  Bodies of the Confederates after the Battle of Antietam, 1862
War was one of the main topics of photojournalism. Even before inventing 

35 mm cameras photographers on battlefields, as a result of equipment shortages, 
sometimes decided to capture the landscape right“after the fact”. However, 
photographs of this type have a special value, since imagination is requiredfor 
their proper reception.

One of the most famous 20th-century war photographers was aforementioned 
Hungarian, Robert Capa, living between 1913 and 1954. The photographer was 
born in Budapest as Endré Ernö Friedmann. He came from a wealthy family, his 
father ran a fashion house. Capa was one of the most important members and 
founders of the Magnum group. In 1936, under the influence of his partner, Gerda 
Taro1, he took pseudonym Robert Capa (the first name from the actor Robert 
Taylor, and the last name from the transformed name of film director Frank 
Capra) [3,p.200].The change of the surname was aimed at increasing the prestige 
of the photographer, as well as making it easier to earn higher fees. Capa became 
famous as a war photojournalist thanks to his photographs from fighting Spain, 
which he published in the magazines “VU”, “Regards”, “Ce Soir”, as well as in 
the American weekly “Life”. His pictures from the Spanish Civil Wararoused 
viewers’ sympathy towards the depicted figures: widows, refugees, orphans, 
and even soldiers. After the war he photographed famous people (Hemingway, 
Picasso, Ingrid Bergman and many others) [4, p. 97].

In his work, Robert Capa was guided by a principle which later became the 

1 Gerda Taro (born Gerda Pohorylle) - a Polish woman of Jewish origin who, apart from being a great love of Endré 
Friedmann, also became his manager. She died on 26 July 1937 in Spain, where she photographed the events of the civil war.
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credo of his and his followers’ work: “If your photographs are not good enough, 
you are not close enough” [3, pp. 178-179]. Capa fearlessly took photos of the 
most important military activities of his era, risking his own life almost each 
time.

He believed that the most important thing was not to show a specific 
situation from a distance, but to get to the detail that gives meaning to a given 
moment. He knew that thanks to focusing on details, a photographer can show 
complexity of events and indicate the reactions which presented characters 
expressedupon their faces at various moments. This is why his photographs so 
perfectly reflect horror, happiness, ugliness or beauty of the place where they 
were taken.

It intensifies the viewer’s interest and results in gradation of tension, caused 
by great compassion for the events taking place during the photograph, as if 
the viewer during a short moment of perceiving the photo had an impression 
of direct participation in the depicted event. An additional advantage of Capa’s 
photography was his skillful use of natural light as well as brightening and 
dimming of the black and white image. His works always have a direct impact 
on the viewer, deepening the presented problem, often additionally emphasizing 
dramaturgy or nostalgia accompanying the story depicted on the camera shutter. 
Using this technique, Capa emphasized those elements which he wanted to 
be seen by the viewer. His photographs are characterized by a considerable 
emotional charge of the depicted characters.

A perfect example is a photograph of a Spanish girl, taken in Barcelona 
in 1939, during the civil war. The photograph is accompanied by sadness. The 
viewer who watch even feels co-responsible for her future. After all, through 
this nostalgic photograph they are entrusted with the fate of the girl. The 
child, dressed in a too big jacket, is fearlessly looking in the distance. Maybe 
she is looking for someone? Or maybe she has got used to loneliness, and the 
situation in which she is has irretrievably stolen her childhood, making her an 
adult embedded into the child’s body. What makes this photograph even more 
interesting is the inscription on the sack on which this child has rested her tired 
body. The inscription PROGRES seems to be the best ironic commentary on 
the tragic situation in which the little character was at the moment captured by 
Robert Capa.

Great importance should also be attached to the glance, which in Capa’s 
works has a particularly insightful expression, reflecting emotions of the depicted 
characters. Another essential thing is simple gestures, which significantly 
intensify the experience created while watching the photograph.
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The war in Capa’s photographs seems to be a warning of utmost importance, 
which conveys an emotional message. Theworks are so good due to their sincerity. 
They always show things as they really are, without any unnecessary colouring. 
The war shown in these photographs seems a tragedy, wandering, suffering that 
affects both winners and losers.

Looking at Robert Capa’s works, we can see that his characteristic 
feature was above-average perceptiveness and the ability to empathize with his 
surroundings. The artist pressed the camera shutter at the perfect moment. His 
shots of surrounding reality immediately depict the event, whose story, regardless 
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of the passing time, the viewer is able to tell themselves. Hisgreatest strength 
was expression, as well as the extraordinary ability to point out the simple sides 
of life and bring out the beauty in their simplicity. According to Maria Anna 
Potocka, we can assume that: “Robert Capa is the photojournalist for whom a 
human event is more important than a historical one” [5, p. 296].

One of his most famous pictures was taken during D-Day and depicted the 
largest landing operation ever. Capa took it for the “Life” magazine. The photo 
shows the moment when Allies were landing in Normandy on 6 June 1944. It 
was taken just after the landing on the Normandy beach. Although he sent four 
35 mm rolls to the “Life” editorial office, only 11 frames from the last roll saw 
the light of day. The remaining ones were irretrievably lost due to the mistakes 
made during development. According to the accepted standards of correct 
photography, the photo is bad, blurred due to camera movement. Nevertheless, it 
gained great fame. This is probably because it perfectly reflects the character of 
the moment being shown.
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There is a collection of 50 photographs from different periods of the 
photographer’s life, documenting, among others, expeditions to Spain, Israel or 
Indochina. A more modest archive is also placed on the website of the “Life” 
magazine http://www.life.com/gallery/49301#index/42,with which he was 
associated for many years.

In September 2010, a collection of photographs entitled The Mexican 
Suitcase was opened to the public for the first time at the International Center 
of Photography in New York. The collection consisted of three boxes containing 
more than 4500 negatives exposed by Robert Capa himself, Gerda Taro and 
David Seymour. The photographs were taken during the Spanish Civil War. 
There were also two rolls of films by Fred Stein and two from Robert Capa’s trip 
to Belgium in 1939.

What is particularly interesting, before being placed in the museum 
thenegatives werefor many years believed to be lost. However, the entire 
collection was preserved in an impeccable condition, so it possible to make 
scans, extending the lives of the photosensitive negatives.

2  (access 06.04.2020). 
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Robert Capa died on 25 May 1954 as a result of an explosion of an anti-
personnel mine at the front in Indochina, where he was sent by the “Life” 
magazine [6, p. 223].

He was an artist of undeniable talent. He can be confidently called a master 
of the genre of photojournalism. While other people around him followed the 
flow of life, Capa always went his own way, following the path of truth. He was 
a lucky man: rarely can anyone nowadays do a job that, apart from earnings, can 
provide so many thrills. Robert Capa was an exceptional artist, who over the 
years learned to speak the general language of truth, which he boldly used, often 
telling tragic human stories. He was a brave soldier who, not directly at the front, 
fought his battles, which were a sacrifice on the altar of truth and eventually 
ended in death. Working for years under the greatest stress resulting from 
constant threat to his life, Capa almost every time showed a brilliant ability to 
capture the moment. Therefore, his life’s work should indisputably be considered 
masterpiece, and the legacy he left us in the form of his photographs will be an 
eternal tribute to his artistic abilities and extraordinary courage.
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Культорологія XXI століття в Україні має дуже змістовне поле для 
наукових досліджень. Пішли в небуття часи державної регламентації 
культурного життя у вигляді художніх рад, художніх фондів, держкіно 
та інших партійних та державних органів – включно з карними для 
«особливо талановитих» опозиціонерів пануючому устрою. Нечисленні 
неформальні (нерегламентовані) – на кшталт «Бульдозерної виставки» – 
художні акції знайшли своє місце в історіях культури і мистецтв СРСР, але 
до сих пір достеменно невідома їх суто мистецька, а не подієва цінність. 
Тобто, щодо критичного аналізу контенту того часу можна говорити з 
поправкою на ідеологічні суперечності та «внутрішньовидову» боротьбу, 
що обумовлювали або цькування, або ігнорування незвичних митців, 
мистецьких об’єднань або цілих напрямків у мистецтві. За відсутністю 
інтернет-медіа того часу як факту, робити ретроспекцію цього явлення 
неможливо. 

Період розбудови України після проголошення незалежності кінця 
XX – початку XXI століть характеризувався сумісництвом державного 
і недержавного сектору культури та мистецтв з притаманними обом 
властивостями. З одного боку, йдеться про збереження традицій у 
сталому «імперському» форматі (як самодержавному, так і радянському). 
З іншого – про постмодерне переосмислення всього і вся, піддавання 
сумнівам та критиці стереотипних підходів до створення та виконання 
мистецьких творів, їх репрезентації та промоції. У цей час з’являються 
перші «представництва» у всесвітній мережі Інтернет профільних медіа, 
які, здебільше, віддзеркалювали друковані версії і не мали принципових 
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відмінностей – форумів, стрімів, підписки на розсилку тощо. 
Тому і вони не можуть вважатися на сьогодні окремими гравцями 

на ринку арт-критики сектору неформальних медіа. Кардинальні зміни 
відбулися в останнє десятиліття. Створення власних інтернетресурсів 
стало доступним по вартості та зручним за алгоритмами і технологіями 
не тільки інституційним утворенням, але й окремим спеціалістам – аж до 
незалежних блогерів та артоглядачів. 

У той же час, вузька споживацька ніша так званого арту – візуального 
мистецтва у музейних, галерейних, фестивальних та ярмаркових форматах 
– приваблює таке впливове масс-медіа як ТВ тільки у випадку дуже гучного 
імені митця або дуже гучного скандалу. Тому більша частина контенту 
знаходиться на маргінесі суспільної уваги. Не беручи до уваги ті публікації, 
які наповнюють розділи про світське життя або стиль життя сайтів широкого 
розважального профілю, доцільно зосередитися на тих, що претендують на 
актуальну критику і навести їх адреси. 

Для короткого огляду потенційних «скарбниць» сучасної арт-критики 
треба розділити всі віртуальні носії корисної для сучасного культуролога 
інформації на дві частини. Вони де з більшою, а де з меншою ангажованістю 
викладають думку підготовленого глядача – автора публікації. 

Перша група інтернет-ресурсів, яка дозволяє собі висловитися з 
приводу значущих (не дорівнює масовим або популярним) подій або 
процесів у мистецькому житті України – це суспільно-політичні медіа, які 
або мають дзеркало у мережі інтернет, або існують виключно у ньому. 

Серед них: LB.ua, який, наприклад, нещодавно розмістив декілька 
частин радикально критичного матеріалу за авторством директора 
Національного центру Довженко Івана Козленка на супер-актуальну тему: 
кінопроект «ДАУ» Іллі Хржановського. [4] 

Але те, що знайти рецензії на цьому сайті можливо лише після черги 
переходів (Головна-Новини-Культура-Критика) свідчить про те, що рецензії 
знаходяться, як мінімум, на четвертому рівні занурення у суспільний 
контент цього інтернет-медіа. 

«Українська правда. Життя. Культура», за рахунок окремості сайту 
«Життя» більш явно пропонує користувачу культурну тематику – вона 
знаходиться в меню сайту ліворуч від логотипу, тобто у пріоритетній 
зоні. Треба зробити велику роботу, щоб серед безлічі рекламних анонсів 
та комплементарних відгуків натрапити на змістовний тематичний 
огляд. Попри «попсовість» матеріалів вони, безсумнівно, дають великий 
статистичний материал. Який, при бажанні, можна опрацювати самостійно, 
переходячи за посиланнями та користуючись пошуковими засобами. [1] 

Треба зауважити, що редактори розділів про культуру таких 
популярних інтернет-медіа на сьогодні іноді не так легко встановлюються 
через меню сайту. Їх простіше знайти як авторів конкретних публікацій. 
Але взагалі редакційна політика таких медіа базується на висловах відомих 
персон, що підвищують загальний рівень публікацій. Вам може трапитися 
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есе Дарії Бадьйор (вона ж редакторка відділу «Культура» на LB.ua), Зої 
Звіняцьківської, Катерини Ботанової, Костянтина Дорошенка та інших. 
Як правило, це критики з профільною освітою, які мають досвід роботи 
в державних організаціях та/або приватних інституціях, а також участь у 
різних комісіях, експертних радах, конкурсно-фестивальних комітетах та, 
завдяки цьому, широке коло знайомих професіоналів і легкий доступ до 
первинних джерел. 

Для дослідження секторальних процесів у галузі сучасного мистецтва 
– художніх, виставкових, кураторських, критичних тощо – автор пропонує 
звертатися до інтернет-ресурсів, які започатковані, утримуються та 
наповнюються приватним коштом художників, галеристів, колекціонерів та 
інших зацікавлених у розвитку сектору індивідуалістів. 

Серед них CHERNOZEM.info – сайт видавництва ArtHuss, яке 
просуває себе як артвидавництво і має значну кількість виданих каталогів 
митців різних жанрів, а також переклади закордонних популяризаторів і 
дослідників contemporary art.Тому чекати від ресурсу повної відстороненості 
від напрямку інтересів «материнської» компанії не слід, але і повного 
слідкування у її фарватері теж. [3] 

Останнім часом у інтернет-магазині безпосередньо видавництва 
з’являються змістовні дослідження вітчизняних літературо- і 
мистецтвознавців, істориків українського мистецтва, арт-критиків – 
наприклад, «65 українських шедеврів. Визнані та неявні» Діани Клочко, 
«365. Книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини» 
Ганни Улюри, «Бачити, щоб бути побаченим: реаліті-шоу, реаліті-роман та 
революція онлайн» Олександра Михеда. [2] 

Іноді критичний погляд редактора можна розгледіти тільки 
аналізуючи той пул анонсів, які розміщуються на такому лаконічному 
ресурсі, як WOWNOW.how – очевидно, що користувачеві пропонуються 
переважно більш гармонійні, менш суспільно-суперечливі культурні 
події. До того ж всі вони знаходяться поза мілітаристським дискурсом – 
певний персональний фільтр красномовно свідчить про критичну позицію 
редактора до надмірної пропозиції, вивільненої від художньої критики в 
обмін на патріотичну лояльність.[6] 

Цікавість дослідника актуальних процесів може багато в чому 
задовільнити YourArt – досить насичений ресурс з публікаціями майже 
на усі теми культури і мистецтва. До того ж порівняно свіжий з молодою 
командою. [7] 

Що стосується інституціональних інтернет-ресурсів, то вони, що 
природньо, приділяють увагу більше власним проектам і навряд чи надто 
критичні до них. Хоча підрозділ сайту ПінчукАртЦентру «Дослідження» дає 
дуже цікавий матеріал, який є результатом культурологічних і мистецьких 
пошуків багатьох завзятих дослідників. [5] 

Про «Мистецький Арсенал» слід сказати, що у його виставковій 
стратегії не просліджується якогось певного хронологічного або жанрового 
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напрямку – там трапляються як персональні ретроспекції Олега Голосія або 
Олександра Гнилицького, так і занурення у провінціальний світ Параски 
Горицвіт, коливання між Лесем Курбасом і виставкою медіамистецтва. 
Здається, що кожний проект за визначенням повинен спочатку претендувати 
на фізичний масштаб, незалежно від його ієрархічності і підпорядкованості. 
Але це явлення може бути хибним, тому що багаторічне кураторство 
Олександра Соловйова над проектами «Мистецького Арсеналу» заздалегідь 
убезпечує від таких закидів. 

Підсумовуючи коротких огляд інтернет-ресурсів з царини культури 
та мистецтв, які спроможні надати культурологу розгорнуте уявлення про 
актуальні процеси і події у полі дослідження, треба сказати наступне: час 
нетривкий, авторитетні колись сайти втрачають популярність, заощаджуючи 
на просуванні. Професійні на початку діяльності медіа піддаються 
викликам відкритого ринку і засмічуються замовними матеріалами. Знакові 
і авторитетні персони не прикріплені до робочих столів, а мають звичку 
працювати будь-де за власним ноутбуком між відвідуваннями виставки і 
концерту. Отже їм може бути все одно – куди відсилати чергову рецензію: 
сьогодні в одне віртуальне видання, назавтра – в інше. Правило є тільки одне: 
треба робити моніторинг арт-медіа через пошукові системи, підписуватися 
на сторінки і розсилки, відписуватися від тих, хто втрачає смак до сектору, 
і ставити в пріоритет того, чий погляд наразі найсвіжіший. 
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1.1. Background
Lethal (mortal) defects of the fetus are the reason of both miscarriages, 

premature deliveries and intrauterine deaths (Kleszcz-Szczyrba, 2014). According 
to the available statistics, around 10% of pregnancies in Poland is terminated by 
spontaneous abortion (Barton-Smoczyńska, 2015). In the world this percentage 
rises to 20%, for example in the USA it’s 16% of the pregnancies. Miscarriage 
is most commonly caused by chromosomal aberrations of the fetus (from 29% 
to 57% of the cases) or dysfunctions of the female genital tract, but the reasons 
are often not specifically identified. A miscarriage, which is described in medical 
literature as a “death or expulsion of the fetal egg from the uterus”, happens up 
till the 22nd week of the pregnancy, most frequently between the 6th and 12th 
week (about 70% of the cases). After that, between 22nd and 37th week of the 
pregnancy, the death of the child is associated with the occurrence of premature 
birth or intrauterine death. 

Both spontaneous miscarriage or a missed one (when an empty fetal 
egg is still in the uterus, but the embryo has died already in the first days if 
its existence) and premature delivery ending in a prenatal death of the child 
(according to medical statistic, after a premature delivery around 50% of the 
newborns die) as well as the so-called stillbirths caused by a lethal defect, are 
a traumatic experience for most women (Kleszcz-Szczyrba, 2014). However, 
while a spontaneous miscarriage caused by genetic aberration might (but doesn’t 
have to) result in complicated psychological repercussions in a woman’s life, the 
diagnosis of a lethal defect of the fetus is more frequently connected to serious 
mental consequences – the mother and her partner, the child’s father, are often 
forced to make a decision whether to sustain (or not sustain) the life of their 
common offspring. The abortion of fetuses that have a diagnosed lethal defect 
is legal in Poland (around 200-300 abortions are performed yearly) (Kleszcz-
Szczyrba, 2014). After prenatal testing, when the doctor’s diagnosis indicates 
an illness of the child, the parents can decide on whether to terminate the 
pregnancy or not. A lethal defect, detected usually during the obstetric ultrasound 
examination performed between 14th and 20th week of the pregnancy, might 
mean that the child will spontaneously die in the mother’s womb. It might also 
mean giving birth to a child that will not be able to live independently after the 
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delivery. Doctors and perinatal hospices provide help for parents of children with 
lethal defects by offering palliative care, but it is ultimately the parents’ choice 
of giving birth to an ill child and – as a result – allowing it to suffer after birth 
(it has been proven that a fetus can feel pain just as a newborn does; Kleszcz-
Szczyrba, 2014). It is a decision that is burdened with great psychological load. 
After hearing a sad diagnosis, parents are not only shocked by it, but they also 
have to decide the fate of their child. Thus a lethal defect diagnosis might result 
in a greater trauma than other reproductive failures.

All procreative failures (inability to become pregnant, inability to carry the 
baby to term or the diagnosis of a lethal defect of the fetus) can be a strong stressor 
for those who experience it. Klaus and Kennel (after: Kędzierska, Miniszewska, 
2018) stated that mourning for the death of a child is comparable to mourning for 
the death of a spouse. It is important for the parents to grieve properly in the event 
of their child’s death (during the fetal life or shortly after delivery) so that they 
can return to full psychological balance. A proper grieving process consists of 
the following phases: shock, denial, protest, disorganization and reorganization 
(Kleszcz-Szczyrba,2014). Difficulties with conceiving a child sometimes also 
require going through this process: it is advisable for people who experience 
reproductive failures to mourn their loss (not being able to make their dreams 
of having a child come true, loss of a conceived child or one lost prematurely) 
(Kleszcz-Szczyrba,2014). It is not recommended to administer sedatives that 
may interfere (suppress) with this process. One should also not underestimate 
the loss. Bowlby (after: Kędzierska, Miniszewska, 2018) highlighted the stages 
of perinatal mourning. Women who, for example, receive a diagnosis of a child’s 
lethal defect, usually go through a phase of shock and numbness at first, then they 
experience severe, somatic suffering, anger and longing, followed by dysphoria 
and depression. They are completely absorbed by thinking and dreaming about 
the child. Bowlby postulated that every woman should be able to say goodbye 
to her dead child (even if figuratively): give them a name, bury them and mourn 
with her loved ones. However, for women who have decided on having a eugenic 
abortion, the mourning process can be deeply disturbed, because these mothers 
often do not grant themselves the right to mourn the child: they repress and/or 
freeze the feelings they experience. They also do not seek social support - most 
often they don’t inform anyone close to them (mother, sister, friends) about the 
loss and the difficult emotional states they are in (Kleszcz-Szczyrba,2014). People 
who have received the lethal defect diagnosis of their child and have decided 
on eugenic abortion often have to face not only pain after loss, but also lack 
of acceptance from Catholic communities. With this kind of trauma especially, 
giving birth to offspring is considered more broadly - not only in the context of 
biological processes, but also in the context of social phenomena (Bielawska-
Batorowicz 2006, p.22), which means experiencing grief over the loss along 
with the fear of social ostracism. Suppression of emotions ofteninvolves the 
somatization of depressive symptoms and the occurence of masked depression. 

The process of mourning after a child with a lethal defect may also be 
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disturbed in the case of women who have made a pro-life decision (decided to 
carry the baby to term and subject it to palliative care), particularly among those 
who represent the so-called anxious-avoidant attachment pattern (Bowlby, after: 
Kędzierska, Miniszewska, 2018). These women also freeze and displace the 
difficult emotions they experience and thus postpone the process of mourning 
(sometimes for many months or years). Displacing or denying emotions is often 
the only effective coping strategy for them: being allowed to experience difficult 
feelings would mean a mental disorganization they are afraid of. Pregnancy 
loss is especially associated with guilt: the mother blames herself for the child’s 
death - even when there are no objective reasons for it - because she was not 
able to ensure its survival in any way (Kędzierska, Miniszewska, 2018; Barton-
Smoczyńska, 2015). Pathological, deferred, not processed mourning can hinder 
women from functioning for many years. Such women may, for example, be 
terribly afraid of the next pregnancy, because their fear of another loss is stronger 
than the desire to have a child (Barton-Smoczyńska, 2015).

Mourning experienced by men in the face of losing a child with a lethal 
defect is slightly different than for women. This is due to the fact that men 
are only affected psychologically, socially and spiritually by the pregnancy, 
while they are deprived of the possibility of experiencing it biologically. This 
means that women may feel physical pain after losing a child, they can even be 
affected by different types of physiological suffering (hemorrhage at miscarriage, 
pain after curettage, pain in the reproductive organs after a stillbirth, breast 
pain and galactorrhea), which is completely imperceptible to men (Klaszcz-
Szczyrba,2014). Despite shock, protest and disorganization, men might start 
feeling the need for intercourse sooner than women, which often introduces 
some kind of mutual misunderstanding among spouses (Budrowska, 2000). It is 
important for men to understand and accept that the process of healthy mourning 
lasts about 12 months and only after a year from the child’s death is a woman 
mentally ready for the next pregnancy. Getting pregnant earlier than that can 
disrupt both the mourning process and the waiting time for the arrival of the next 
child. 

1.2. Aim
The study constitutes a part of a bigger whole. The purpose of conducting 

the analysis is to understand and describe the specifics of the difficulties 
experienced by women, who have experienced a miscarriage, show them support 
as well as to improve the quality of patient’s relationships with doctors and other 
medical staff.

1.3. Method
Method used:narrative interview. 
The sample included 12 childless Polish women, single or married, who 

have experienced one or more miscarriages already. Each interview lasted about 
40 minutes, was recorded and transcribed.The interviews were carried out in 
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hospital conditions.The consent to the study was given by the Commission 
for BioethicsResearch of the University of Lodz (resolution no 1/KBBN-UŁ/
III/2018),as well as WiesławTyliński, MD, chief doctor of M. Madurowicz’s 
Center at the M. Pirogow’s Provincial Specialist Hospital in Lodz and professor 
UrszulaKowalska-Koprek, MD, Ph. D. - Head of the Pregnancy Pathology Clinic 
and Gynecology and Obstetrics Department of the Medical University of Lodz.

1.4.Results:

1. Narrative interviews, in which patients independently decided on the 
disclosed content, enabled them to vent their emotions and brought relief. 

2. The patients talked about their anxiety, sadness, despair, feeling of 
loneliness as well as about the sadness of their partners, those were the feelings 
that accompanied them every day. 

The quotes from interviewsaremarked with abbreviations (in alphabetical 
order):

My son is eleven already. But the second pregnancy was not successful, 
stillbirth in the ninth, tenth week. When I found out that it’s a stillbirth, I needed 
to come to terms with myself, I found out from the ultrasound. But I told myself, 
together with the doctors, that it happens, I’m not the first one, that it’s sad, but it 
happens and many women experience it. Later I managed to get pregnant again 
and I didn’t have any problems getting pregnant, but with carrying it to term. I 
found out later in the 18th week, that it’s a stillbirth again. This I think was the 
worst. (…) We have already told our son that he will have a sibling. He was more 
than happy. And it didn’t work out [cries].(D, 41 years old)

• I’m young, all tests turned up fine, they said that it happens, so we 
decided to bury Ewunia*. It was a tough time, because you not only deal with 
the fact that you’ve lost a child, but also with the fact that the woman still has 
milk. It was hard for me all the time, horrible. For three months I didn’t leave the 
house. (…) But those three months have passed and we saidthat since it is not 
known why this happened, one should keep trying,especially that we wanted to 
have a large family, we always wantedtohave a lot of kids. (…) And of course in 
the 16th week I left thehospital and on Tuesday I was already dilated and after 4 
daysI came back to the hospital for early delivery. It was a boy, Adaś.The doctors 
said that it has to be cervical failure and I wouldn’t be ableto carry a pregnancy 
to term by myself, but I was very careful after that loss. And it was easier for 
me to bear it all. I found it easier to deal with [the second miscarriage] than my 
husband. Because he lost hope that we would have a child at all. (E, 25 years old)

*The names of the children have been changed.
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• I am not thinking about another child, four pregnancies are a very big 
physical effort and stress already. If the pregnancies were all beautiful, beautifully 
carried to term, then maybe I’d think about another one. But if you have already 
lost one child – and only a woman who has miscarried will understand this – 
miscarrying in the 21st week, when the baby is already a baby and not a fetus, it 
has legs, arms, a face and everything, it’s just like a death. It doesn’t matter, for 
me it’s all the same whether the baby dies in my belly or on the outside, a born 
one already. It doesn’t make a difference. It’s the same kind of loss. If you have 
the death certificate, you’re going to remember it all your life.

( A, 33 years old) 

1.5. Conclusions:
In Poland, around 20% of couples have no offspring (Kleszcz-Szyrba, 

2014), and childless people are often treated as ‚childless by choice’ (childfree). 
There is no research on how many (in percentage) of the Polish childless couples 
are infertile or sterile, i.e. without children despite feeling the desire to have 
them (childless). Experiencing procreative failures (difficulties with getting 
pregnant, miscarriages) is a taboo especially in the public discourse (Frąckowiak-
Sochańska, 2017): women who have encountered such problems, predominantly 
expose their feelings only to their closest relatives or anonymously on the internet 
(those statements are hard to verify and treat as a fully reliable research material 
though). The narrative approach helps to discover that trauma is a common 
phenomenon; this approach also has a therapeutic value.

Sylwia Wacławik (2012), while examining the motivation to make decisions 
of staying childless, stated: Many stereotypes and prejudices have arisen around 
the characteristics of childless people. These people are seen as less adapted, 
more selfish as well as less affectionate and loving. Their life choice is commonly 
associated with traumatic childhood experiences and bad relationships with 
their parents (Wacławik, 2012, p. 173). It is likely that experiencing perinatal 
losses will be significantly more difficult as long as the abusive stereotype cited 
above is present.
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За останні десятиріччя крайнє посилився інтерес до ідеї національної 
єдності Азербайджану, що пов’язане зі світовими процесами, які 
потребують консолідації суспільства для вирішення загальнонаціональних 
проблем. Аналіз тенденцій минулих років підтверджує, що патріотичні 
цінності створюють передумови для єдності будь-якої нації.

На початку ХХІ століття тенденції сучасного патріотичного виховання 
азербайджанських громадян, національна ідеологія азербайджанства, 
ефірний простір Азербайджану та участь навчальних закладів у вихованні 
патріотів стали предметом уваги багатьох науковців та політологів. 
Проблематику національної ідеї та ідеології азербайджанства дослідили 
такі вчені: Мехтієв Р., Мюбаріз І., Тагієв Е., Тагіров К [7, 8, 9, 10]. Частина 
робіт присвячена засобам масової інформації Азербайджану, зокрема 
особливостям ефірного простору та ролі телебаченні у пропаганді 
загальнонаціональних інтересів (Аббасов І., Гулієв Б., Румянцев С.) [1, 
2]. Однак комплексних праць, спрямованих на висвітлення ефективності 
дій уряду у цьому напрямку та виокремлення національних особливостей 
концепції патріотичного виховання, немає.

В якості джерельної бази використовуються дані з офіційних сторінок 
суспільних організацій, телевізійного каналу AzTV [5] та програма 
політичної партії «Новий Азербайджан» [11].

Мета статті – дослідити тенденції сучасного патріотичного виховання 
азербайджанських громадян, виокремити роль і потенціал політичних 
й суспільних організацій, а також ЗМІ у розповсюдженні національно-
ментальних цінностей. Проаналізувати ефективність педагогічного процесу 
у формуванні патріотичної свідомості у середніх та вищих навчальних 
закладах.
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Ідея патріотизму має досить широке висвітлення у засобах масової 
інформації, мережі Інтернет, а також у програмах різних політичних партій 
та суспільних організацій. З 1993 року, після приходу до влади Гейдара 
Алієва, з боку уряду були впроваджені механізми з підвищення ролі та 
стимулювання діяльності молодіжних організацій. Були впроваджені 
проекти та програми фінансування з метою залучення молоді до участі у 
міжнародних заходах, де б вони змогли представляти свою Вітчизну.

На сучасному етапі в Азербайджані функціонує більше 100 
молодіжних організацій, які, в свою чергу, об’єдналися в Національну 
Раду Молодіжних Організацій Азербайджану [3]. Ця структура з 2000 року 
входить до складу Європейського Форуму Молоді, а з 2002 року – член 
Економічно-Соціальної Ради ООН як наглядач.

А з 2012 року важливу роль грає суспільне об’єднання «Всесвітній 
союз азербайджанської молоді», співзасновником якого є вище згадана 
структура. Основною метою союзу виступає просування патріотизму 
та національно-духовних цінностей Азербайджану не лише в межах 
самої країни, а і серед молоді, яка проживає за її кордонами. Пропаганда 
багатої культурної спадщини, захист національних інтересів і залучення 
азербайджанської молоді до захисту прав і свобод. Серед яскравих 
представників організації: віце-президент Фонду Гейдара Алієва – Лейла 
Алієва; член Координаційного союзу азербайджанців світу – доктор 
політичних наук Аділь Багіров; голова Союзу азербайджанської молоді в 
Україні – Анар Таіров [6]. Діяльність таких структур має важливе значення 
для більш ефективного національно-патріотичного виховання, адже 
членами таких організацій є сама молодь.

Азербайджан – держава з домінуючою пропрезидентською 
партією «Новий Азербайджан», яка має більшість у парламенті і формує 
стратегію держави та основні вектори внутрішньої політики [11]. «Новий 
Азербайджан» активно пропагує національно-моральні цінності, традиції і 
звичаї, а також менталітет – загальнонаціональні цінності, які гарантують 
захист інтересів держави. Специфікою діяльності керуючої партії полягає 
у тому, що вони дуже вдало використовують «образ ворога» як інструмент 
впливу на підсвідомість громадян. Впровадження такої політики 
пояснюється приходом до влади Гейдара Алієва, засновника «Нового 
Азербайджану». Цей етап історії ознаменувався програшем у війні та 
усіма наслідками – частина територій окупована, пригніченість й депресія 
серед народу і зруйнована ідентичність. Суспільство потребувало нової 
національної ідеології як консолідуючого фактора.

Згідно із законом Азербайджанської Республіки «Про державну 
молодіжну політику» урядом визначені стратегічні напрямки, серед яких 
просування ідеї щодо морально-етичних цінностей та залучення молоді 
до більш активної участі. Для реалізації цієї мети 7-го травня 2014 року 
президентом Ільхамом Алієвим був створений Фонд «Знання» при 
президенті. Серед поставлених перед Фондом задач важливе значення 
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має «пропаганда суті ідеології азербайджанства, національно-духовних і 
релігійних             цінностей» [4]. Дана організація ініціювала та активно 
реалізовує ряд проектів, спрямованих на впровадження унікально нових 
та оригінальних програм з патріотичного виховання. В рамках проекту 
«Школи побратими» передбачається проведення ділових зустрічей, круглих 
столів, інтелектуальні конкурси і спортивні змагання і організовуються 
екскурсії в історичні місця.

Як вже зазначалося вище, уряд Азербайджану активно проводить 
політику формування «образу ворога» (вірмен), яка досягла масштабного 
характеру. Цей образ став головним символом у шкільних підручниках 
для учнів середніх и вищих класів [2]. Тобто, на думку азербайджанських 
експертів, підростаюче покоління повинне з раннього віку усвідомлювати, 
хто є головним ворогом їх Вітчизни і саме вони можуть об’єднати зусилля і 
досягти захисту державних кордонів.

Академік Р. Мехтієв писав, що основною метою ЗМІ повинна бути 
пропаганда загальнонаціональних інтересів та задач: «Національна 
державність є символом єдності цілої нації та всього суспільства з однією 
метою – консолідувати державу, модернізувати економіку та створити 
кращі умови для наступних поколінь» [10].

Телебачення – це досить потужний інструмент впливу, аудієнція 
якого нараховує мільйони людей. Яскравим прикладом азербайджанського 
телевізійного каналу є AzTV, який позиціонується як головний канал 
країни. Основою діяльності AzTV є трансляція успіхів Азербайджану як 
у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Програма телебачення включає 
національні фільми, народні пісні та передачі, які відображають військовий 
патріотизм та загальнонаціональні цінності [5]. Такими засобами 
здійснюється вплив на виховання молодого покоління у національному 
дусі.

Таким чином, Азербайджан поставив перед собою мету досягнення 
політичної модернізації, однак для цього необхідна ідеологія, яка зможе 
консолідувати азербайджанське суспільство. Молодь – важлива складова 
суспільства, так званий фундамент, який забезпечує сталий розвиток 
держави. Саме тому з приходом до влади у 1993 р. Гейдар Алієв зосередив 
увагу на проведенні молодіжної політики та національно-патріотичному 
вихованні молоді. На сучасному етапі ідея азербайджанства та 
загальнонаціональні цінності держави активно пропагуються політичними 
партіями, суспільними організаціями та ЗМІ. А в школах та університетах 
вшановується пам’ять азербайджанських героїв, наголошується на 
досягненнях народу та виключності серед інших держав.
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ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС 1907 Р. НАД ЖИТЕЛЯМИ
С. ГОРДАШІВКА УМАНСЬКОГО ПОВІТУ: МІЖ ДОКУМЕНТАМИ 

ТА УСНИМИ СВІДЧЕННЯМИ

Дєдуш Олексій Валентинович,
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 

НАН України

Присвячую прадіду Хмельницькому Я. Є.
Станом на 1907 р. у Російській імперії відбувалось два помітних 

процеси: царат з одного боку почав зміцнювати своє становище на тлі 
попередніх поразок революційно-демократичному руху, а з іншого боку 
соціальне незадоволення мас все більше набувало політичних форм 
боротьби. Показовим для цього часу є процес 1907 р. над учасниками так 
званої «бойової дружини» у с. Гордашівка Уманського повіту [16], де мали 
місце фальсифікації з боку жандармерії і традиційна співпраця російського 
православного духовенства зі спецслужбами. 

Специфіка скелястого рельєфу Гордашівки і стрімке зростання 
чисельності населення наприкінці ХІХ ст. призвела до значного 
обезземелення селян. Найкращі землі належали графам Шуваловим, 
церкві або не чисельним багатим селянам. Це викликало протестні настрої, 
особливо у молодих чоловіків, які через поділ батьківських угідь отримували 
надто мало землі для власного обробітку. Ймовірно окремі акти підпалів 
мали місце, але, вочевидь, вони не мали терористичного характеру. 
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«Ідеолога» групи селян Хмельницького Я. Є., за спогадами його 
доньки Антоніни, було заарештовано за доносом місцевого священика М. 
Радолицького, який під час сповіді випитав у його матері чи читає той, 
бувшого на той час в опалі Толстого та інші твори. Згодом був проведений 
обшук, де було вилучено список нелегальних книг (самих книг виявлено 
не було), а потім у справі з’являються, найімовірніше, сфальсифіковані 
свідчення, що Я. Хмельницький був свідком передачі зброї керівнику 
«бойової дружини» І. Туркаленку «невідомим». Можемо припустити, 
що «невідомий» був агентом жандармерії, а масові арешти у Гордашівці 
були однією зі спецоперацій для придушення революційних настроїв на 
Уманщині. Про це також свідчать відносно невеликі терміни каторги та 
заслань для всіх учасників процесу. Перед смертю від сухот священик М. 
Радолицький особисто просив вибачення у матері Я. Хмельницького, що 
підтверджує наклепницький характер його доносу. Більшість затриманих 
хлопців жили по сусідству та товаришували.

Список учасників процесу за документами «Переписки 
жандармерії»

ПІБ Дата і місце 
народження(за ст. ст.)

Інші біографічні відомості

Ганюченко Назар 
Логинович

бл. 1888 [15, арк. 3] Син відставного солдата Логина Вакуловича та Ганни Федорівни 
Ганюченків. За матеріалами кримінальної справи входив у групу 
«паліїв-терористів». Учасник І-ої Світової війни. Унтер-офіцер 258-
го піхотного Кишинівського полку. Холостий. Загинув у перестрілці 
з австрійськими військами на Румунському фронті біля с. Позоріта у 
березні 1917 р. [8; 9]

Гресько Севастіян 
Онуфрійович

26.02.1887
с. Гордашівка [3, арк. 
181 зв.]

Син гордашівських селян Онуфрія Даниловича та Мокрини Іллівни 
Греськів. За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна 
відправлений у 3-річне заслання у Вологодську губернію. Після 
заслання у 1912 р. виїхав у США, де одружився на емігрантці зі 
Швейцарії Кларі, у шлюбі з якою мав сина. Проживав у Нью-Йорку, 
район Мангеттен [19]. 

Гресько Терентій 
Іванович

10.04.1886
с. Гордашівка [3, арк. 
161 зв.]

Син гордашівських селян Івана Даниловича і Горпини Романівни 
Греськів. За матеріалами кримінальної справи входив у групу «паліїв-
терористів». За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна 
відправлений у 3-річне заслання у Вологодську губернію. Після 
заслання повернувся у Гордашівку і одружився на сестрі Назара 
Кулибаби Анастасії [5, арк. 95 зв.].

Дульський Дем’ян 
Григорович

бл. 1885 р.
с. Павлівка 1-ша

Тальнівський міщанин. Народився в родині жителя с. Павлівка 
Тальнівської волості Уманського повіту Григорія Леонтійовича 
та Анастасії Петрівни Дульських [14]. За доповідними записками 
уманського жандармського управління відвідував зібрання, де читав на 
них антиурядові вірші (революційні пісні «Вперед» і «Доля»), які були 
виявлені у нього під час обшуку. Також у нього була знайдена чернетка 
написаного власноруч листа до однодумця з проханням надіслати йому 
кошти для політичних в’язнів. За рішенням міністра внутрішніх справ 
Столипіна відправлений у 3-річне заслання у Вологодську губернію. У 
часи Першої світової війни служив молодшим писарем у 122-ій етапній 
роті. Лікувався у квітні 1917 р. від неврастенії у госпіталі м. Проскурів 
[10].

Заїченко Сава 
Павлович

5.12.1888
с. Гордашівка [3, арк. 
218 зв.]

Син гордашівських селян Павла Григоровича та Єфросинії Денисівни 
Заїченків. Брав участь в антиурядових зібраннях селян. Через «каяття» 
добровільно виїхав у Сибір і провадження проти нього було зупинено.
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Івченко Семен 
Трохимович

3.02.1885
с. Гордашівка [3, арк. 
128 зв.]

Син гордашівських селян Трохима Трохимовича та Мотрони Юхимівни 
Івченків. За матеріалами кримінальної справи входив у групу «паліїв-
терористів». За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна 
відправлений у 3-річне заслання у Вологодську губернію.

Кисіленко (Кисіль) 
Павло Наумович

22.12.1885
с. Гордашівка [3, арк. 
149зв.]

Син гордашівських селян Наума Яковича та Марії Вакулівни 
Кисіленків. По матеріалах кримінальної справи разом з Чепіленком П. Т. 
і Туркаленком І. Ю. після зборів групи вчинив підпал скирти священика. 
За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна відправлений у 
3-річне заслання у Вологодську губернію.

Крижанівський 
Явтух Дорофійович

6.04.1867
с. Гордашівка [13]

Син однодворців Дорофія Кузьмича та Феодосії Микитівни. Мав 
дружину Феодосію Савівну. По батьку походив з гордашівського 
шляхетського роду Крижанівських (Вихристюків). Звинувачувався у 
тому, що нібито стріляв після викриття «бойової дружини» у сільського 
старосту Кругляченка. Однак за відсутністю доказів був виправданий 
за цим звинуваченням. Однак, за участь в антиурядових зібраннях за 
рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна відправлений у 3-річне 
заслання у Вологодську губернію.

Кулибаба Назар 
Якович

бл. 1888 [15, арк. 5] Син відставного солдата Якова Остаповича і Надії Степанівни 
Кулибабів. За матеріалами кримінальної справи входив у групу «паліїв-
терористів» та звинувачувався у крадіжках зі зламом. За рішенням 
міністра внутрішніх справ Столипіна відправлений у 3-річне заслання 
у Вологодську губернію.Після відбуття заслання у 1913 р. на кораблі 
«Бірма» виїхав на постійне місце проживання у США. Проживав у Нью-
Йорку, район Бронкс. Одружився на уродженці Російської імперії Вірі, у 
шлюбі з якою народилось двоє синів [18]. Помер у 1952 р. [17]

Мельниченко 
Омелян 
Харлампієвич

18.07.1882
с. Гордашівка [3, арк. 
62 зв.]

Син гордашівських селян Харлампія Порфировича та Євгенії 
Євдокимівни Мельниченків. Мав дружину Марію Харитонівну [4]. У 
«Переписці…» фігурує лише раз як учасник антиурядових зібрань. У 
подальшому у документі не фігурує.

Пироженко 
Дементій Юхимович

6.08.1865
с. Гордашівка [12]

Син відставного солдата Юхима Ферапонтовича Пироженка. Мав 
дружину Євдокію Антонівну. У переписці фігурує лише раз як учасник 
антиурядових зібрань.

Поліщук Федот 
Митрофанович

18.05.1882
с. Гордашівка [3, арк. 
56 зв.]

Син гордашівських селян Митрофана Карповича та Варвари Павлівни 
Поліщуків. У кримінальній справі фігурує як особа без постійного 
місця проживання. Був затриманий на ст. «Тальне» разом з Туркаленком 
І. Ю. При обшуку у нього був знайдений великий ніж Крім підпалів, 
також звинувачувався у підбурюванні селян. За рішенням Київського 
Військово-окружного суду засуджений до 4 років каторги.

Стрембіцький Павло 
Прокопович

10.01.1886
с. Гордашівка [3, арк. 
153 зв.]

Син відставного солдата Прокопа Сидоровича і Марії Сергіївни 
Стрембіцьких. Колишній вчитель. Брав участь в антиурядових зібраннях 
селян. Через «каяття» добровільно виїхав у Сибір і провадження проти 
нього було зупинено.

Тудихата Кузьма 
Микитович

бл. 1888 [15, арк. 4 зв.] Син відставного солдата Микити Яковича та Ксенії Кирилівни (Не)
Тудихат. Рано втратив матір.За матеріалами кримінальної справи входив 
у групу «паліїв-терористів» та брав участь у антиурядових зборах 
селян. ст.«Тальне» За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна 
відправлений у 3-річне заслання у Вологодську губернію. Після 
заслання повернувся у Гордашівку, де одружився з дівчиною Варварою 
[5, 43 зв.].

Туркаленко Іван 
Юхимович

20.03.1884 р.
с. Гордашівка [3, арк. 
106 зв.]

Син відставного солдата Юхима Феодосійовича та Агрипіни Іваніни 
Туркаленків. Був затриманий першим на ст. «Тальне». При обшуку в 
нього був знайдений пістолет «Браунінг», який нібито був переданий 
йому невідомим студентом-агітатором, та гніт з прив’язаними до них 
сірниками. За його свідченнями було затримано більшість учасників 
процесу. Йому інкримінувався замах на вчителя Ткаченка, у вікно 
якого він стріляв та намір замаху на місцевого урядника. Очевидно, 
зрозумівши, що під тиском обмовив друзів, він відмовився від свідчень. 
За рішенням Київського військово-окружного суду засуджений до 
смертної кари, яка була замінена на довічну каторгу. Ймовірно, був 
помилуваний, оскільки брав участь у І-ій світовій війні. Служив у 
409-ому Новохоперському піхотному полку. У серпні 1916 р. отримав 
осколкове поранення голови під с. Кирлибаба (сучасна Львівська 
область) [7].
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Хмельницький Яків 
Єлисейович

28.01.1885
с. Гордашівка [3, арк. 
127 зв.]

Син відставного унтер-офіцера, військового писаря Єлисея 
Терентійовича та Катерини Михайлівни Хмельницьких. Закінчив 
Тальнівське двокласне училище [1]. До затримання у 1907 р. 
працював телеграфістом на ст. «Тальне». За матеріалами слідства, був 
«ідеологом» групи заарештованих. Нібито, був присутній при передачі 
невідомим студентом револьвера Туркаленку І. Ю. При обшуку в 
нього вилучено друкований список нелегальних книг «Короткий 
список кращих і найбільш доступних книг для сільських та заводсько-
фабричних читачів». За рішенням міністра внутрішніх справ Столипіна 
відправлений у 3-річне заслання в Архангельську губернію. Відбував 
його на Соловецьких островах, де працював на лісоповалі. Після 
заслання переїхав у Санкт-Петербург, де у 1912 р. закінчив Вищі 
рахункові та залізничні курси ім. Побединського, отримавши фах 
бухгалтера. На поч. 1920-х повернувся у Гордашівку, де одружився з 
молодою дівчиною Катериною. У шлюбі народилось дві доньки. Через 
початок репресій – арешт брата Петра, відбув у казахське місто Актобе. 
Помер від онкологічної хвороби шлунка у 1933 р. у м. Шостка, де 
працював бухгалтером на Шосткинському пороховому заводі «Зірка» 
(Заводоуправління №9) [2].

Чепіленко 
(Вишневський) 
Пилип Трохимович

14.11.1887
с. Гордашівка [3, арк. 
198 зв.]

Син гордашівського селянина Трохима Борисовича Чепіленка. По 
матері Зиновії Євдокимівні походив з шляхетських родів Вишневських з 
с. Маньківка та Літинських з с. Гордашівка. По матеріалах кримінальної 
справи разом з Кисіленком П. Н. і Туркаленком І. Ю. після зборів групи 
вчинив підпал скирти священика. За рішенням міністра внутрішніх 
справ Столипіна відправлений у 3-річне заслання у Вологодську 
губернію. Учасник І-ої Світової війни. Служив єфрейтором у 258-му 
піхотному Кишинівському полку. Пропав безвісти у січні 1915 р. під с. 
Лутовиска (Літовищі) [6].

Шевчик Федір н/д За матеріалами кримінальної справи входив у групу «паліїв-терористів». 
Надалі у документі не фігурує.

Шкода (Яблонський) 
Сидір Трохимович

07.02.1863
с. Гордашівка [11]

Син відставного солдата Трохима Григоровича Шкоди. Дружина 
Єпистина Харлампіївна. Інше прізвище, під яким він також фігурує, 
Яблонський було дівочим прізвищем матері – Марії Лаврентіївни 
Яблонської, яка походила по батьку з католицького шляхетського роду с. 
Громи, а по матері з православного шляхетського гордашівського роду 
Літинських.У кримінальній фігурує як учасник антиурядових зібрань, 
однак вироку не отримав.
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Kupcy arabscy docierali na teren archipelagu już około IV wieku, czyli 
prawie 200 lat przed narodzeniem Mahometa (571 rok). Natomiast okres 
największej ekspansji terytorialnej islamu przypada na kilkadziesiąt lat po 
śmierci proroka (632 rok). Wyjątkiem jest obszar Archipelagu Malajskiego, a 
konkretnie terytorium Indonezji, która jest największym i najludniejszym krajem 
muzułmańskim świata. Badania dowodzą, że jeszcze około 1200 tylko nieliczni 
mieszkańcy archipelagu nawrócili się na islam, natomiast aż do mniej więcej 
roku 1700 islam nie był religią dominującą na tym obszarze[3, s.18]. Z opisów 
podróży pozostawionych przez Marco Polo wiemy, że jedynymi z pierwszych 
państw muzułmańskich na terenie archipelagu były około 1290 rokuPasai w 
północnej części Sumatry i Perlak[6, s.278]. Natomiast wraz zajęciem przez 
muzułmanów w XIII wieku ważnego indyjskiego ośrodka Gudżarat ekspansja 
islamu przybiera na szybkości. W roku 1410 państwo Malakka przyjmuje islam 
i w tym samym czasie muzułmanie pojawiają się na północnych wybrzeżach 
Jawy.Natomiast w XV wieku islam przyjmują państwa Demak (środkowa Jawa), 
Sulu (Filipiny) i Ternate (Moluki).

Obecność muzułmanów, podobnie jak poprzednich fal migrantów, jeszcze 
w XVI wieku ogranicza się do terenów położonych na wybrzeżach. Natomiast 
w XVII wieku islam penetruje także wnętrza wysp, by około 1650 roku 
dominować na większości nadbrzeżnych obszarów, oprócz terenów położonych 
we wschodniej części archipelagu. Muzułmańskie są także prawie w całości Jawa 
i Sumatra. Choć w dzisiejszych czasach rozwój geograficzny tej religii wydaje 
się ograniczony, to jednak występuje pewne zjawisko przeobrażające oblicze 
indonezyjskiego Islamu. Polega ono na pogłębieniu zaangażowania wiernych; 
za jego początek możemy uznać wiek XX.

Jak już zostało wspomniane, kupcy arabscy wyznający islam docierali na 
teren archipelagu jeszcze przed 1200 rokiem. Dlaczego w takim razie proces 
nawracania rozpoczyna się w zasadzie dopiero w okolicach XIV wieku? Po 
pierwsze, wydaje się, iż początkowo islam nie wydał się mieszkańcom archipelagu 
atrakcyjną religią. Należy pamiętać, że mieli oni do czynienia z muzułmanami 
zarówno arabskimi, perskimi, indyjskimi czy nawet chińskimi[3, s.19].  Ważny 
jest również fakt, iż początek okresu, w którym islam zaczyna odnosić sukcesy na 
terenie archipelagu zbiega się w czasie ze wzrostem popularności odłamu tej religii 
– Sufizmu. Jest to mistyczny ruch w obrębie islamu, który pewne odwzorowanie 
znajdował w istniejących na obszarze Indonezji wierzeniach i praktykach 
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religijnych, zarówno tych pochodzenia indyjskiego, jak i tych oryginalnie 
indonezyjskich. Zapewne takie elementy Sufizmu jak dopuszczenie pewnej roli 
magii w życiu, a także tolerancja wobec innych religii, dobrze wpisywały się 
w synkretyczny krajobraz wierzeń ówczesnej Indonezji. Innym powodem, dla 
którego władcy królestw coraz przychylniej patrzyli na nową religię, jest fakt 
popularyzacji idei władzy królewskiej, ceremoniału związanego z życiem dworu 
i rozbudowanej tytulatury królewskiej. Miejscem pochodzenia nowych wzorów 
była Persja. Poza tym islam wydaje się być religią wręcz stworzoną dla ludów 
wyspiarskich zajmujących się handlem [2, s.7]. Podkreśla on znaczenie ciężkiej 
pracy, zachęca do odbywania podróży (pielgrzymka do Mekki), nie ogranicza 
wiernych do jakiegoś miejsca (bóg może być czczony nawet na pokładzie 
statku). Również przyjęcie tej religii nie wymaga skomplikowanych obrzędów. 
Wystarczy wypowiedzieć jedno zdanie tzw. Kalimat Syahadat. Duży wpływ na 
sukces islamu miało również wykorzystanie tradycyjnej sztuki jawajskiej. 

Ówcześni kronikarze podają, iż szerzeniem religii zajmowało się 
dziewięciu islamskich świętych, którzy wykorzystywali wayang, a także muzykę 
gamelanów. Ponadto zbudowane przed nadejściem islamu wierze sygnalizacyjne 
zamieniano w minarety, natomiast budynki, w których odbywały się spotkania 
lokalnej społeczności w meczety. Właśnie w meczetach można było posłuchać 
muzyki gamelanów, co również sprzyjało islamizacji[2, s.6].

Naturalnie same wyżej wymienione powody nie byłyby w stanie zachęcić 
władców do przyjęcia nowej religii. Najistotniejszym źródłem tego procesu są 
oczywiście korzyści związane z handlem i polityką, jakie przyjęcie nowej wiary 
ze sobą niosło. Warto zauważyć, iż do tej pory na terenie archipelagu znajdowały 
się trzy rodzaje królestw. Po pierwsze, nadmorskie państwa, położone w pobliżu 
cieśniny Malakka. Czerpały one zysk prawie wyłącznie z handlu, natomiast same 
produkowały mało żywności i towarów na sprzedaż. Po drugie, gęsto zaludnione 
państwa Jawy i Bali, gdzie dzięki zastosowaniu nawadnianych pól tarasowych, 
uzyskiwano obfite zbiory ryżu. Po trzecie, na wschodzie archipelagu istniały 
małe królestwa, skąd pochodziły cenne goździki i gałka muszkatołowa, ale 
niewiele żywności.

Obecność kupców muzułmańskich początkowo zaznaczyła się w 
okolicach cieśniny Malakka. Państwo noszące tą samą nazwę do tej pory było 
wasalem Chin. Stanowiło to skuteczną zaporę przed ambicjami Tajów z północy 
i Jawajczyków. Ponieważ wpływ Chin w początkach XV wieku zaczął maleć 
władca Malakki w 1436 roku przeszedł na islam, tym samym zyskując gwarancję 
bezpieczeństwa. Ponadto zmiana religii miała również konsekwencje w sferze 
handlu. Islam zawiera konkretny kodeks postępowania związany z handlem, 
a także zachęca, by prowadzić interesy ze swoimi współwyznawcami[3, 
s.20].  Wraz z przybywaniem coraz większej ilości kupców muzułmańskich, 
nowe królestwa przyjmowały islam, a także sami kupcy zakładali nowe osady. 
Częste były również mieszane małżeństwakupców, którzy przybyli z dalekiego 
półwyspu Arabskiego. W wielu wypadkach przyjmowali oni także elementy 
kultury archipelagu.
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Jest prawdopodobne, iż zmiana religii dawała królestwom położonym w 
okolicy cieśniny Malakka istotną przewagę handlową nad państwami takimi 
jak Srivijaya. Kupcy muzułmańscy korzystali z portów położonych na północy 
Sumatry, zamiast korzystać z tych należących do np. Srivijaya. W takiej sytuacji 
w XV wieku imperium handlowe państwa Malakka stało się największą lokalną 
potęgą. Jego władza rozciągała się od cieśniny Malakka przez południowe 
Borneo, Morze Południowochińskie aż po Moluki. Za sprawą właśnie tego 
państwa doszło do szybkiej ekspansji islamu na terenie Archipelagu Malajskiego. 
Okres panowania tego królestwa przyczynił się również do ustanowienia 
języka malajskiego jako lingua franca tego obszaru. Obszarem, na który islam 
wywarł duży wpływ jest również sztuka. Jak wiadomo w tej religii zakazane 
są przedstawienia jakichkolwiek postaci ludzkich. Na wyspach archipelagu w 
pierwotnej fazie sztuki muzułmańskiej dozwolone były jedynie przedstawienia 
drzew i roślin. Ten zakaz stał się źródłem unikalności sztuki dekoracyjnej z 
Indonezji. Na tradycyjnym materiale batik widoczne są często skrzydła ptaka 
lub poroże jelenia, lecz nigdy całe zwierzę.

Różnorodną kulturowo możemy nazwać samą stolice królestwa Malakka. 
Swoją ekspansję rozpoczynało ono w sposób mało pobożny; angażowało się 
w działalność piracką, na wzór ludu Bugisów zamieszkującego Sulawesi. Do 
rozkwitu Malakki, jak już zostało wspomniane, przyczynił się przede wszystkim 
handel. Pozycję królestwa utwierdził przybywający w 1413 roku chiński admirał 
Zheng Ho dowodzący flotą imponujących rozmiarów[6, s.280]. W tym samym 
czasie, w stolicy Malakki posługiwano się 84 językami[5, s.33].  Państwo było 
zarządzane przez sułtana, którego władza w teorii była nieograniczona. Wiele 
zależało jednak od wyższych urzędników i oficerów, którzy przeważnie byli 
obcokrajowcami. Większość tubylców była natomiast marynarzami, rzadziej 
kupcami. Europejczycy dość szybko zainteresowali się tym bogatym królestwem 
i gdy w 1511 roku niewielka grupa Portugalczyków zajęła Malakkę, cały system 
islamskich sojuszy gospodarczych i politycznych został wywrócony do góry 
nogami, grzebiąc zarazem szanse na zjednoczenie państw archipelagu pod 
panowaniem sułtanów z Malakki.

Wraz z nadejściem Portugalczyków można mówić o początkach ery 
kolonialnej w historii Indonezji. Choć wpływ kolonializmu europejskiego jest 
znaczny, nie można pominąć ważnych zjawisk historycznych, które występowały 
niezależnie. Indonezyjczycy nie byli jedynie biernymi świadkami historiiTo 
właśnie w relacji między Europejczykami a mieszkańcami archipelagu możemy 
doszukiwać się źródeł charakteru dzisiejszej Indonezji.

Portugalczycy byli pierwszym z narodów Europy, który dotarł na 
terytorium archipelagu. Drogę na wschód otworzył Vasco da Gama docierając 
do wybrzeży Indii w 1497 r. W ciągu kilkunastu następnych lat konkwistador 
Alfonso de Albuquerque powiększył posiadłości Portugalii zdobywając 
Goa w 1510, Malakkę w 1511, Ormuz w 1515. Ambicje tego liczącego 
zaledwie milion mieszkańców kraju, były, jak widać, ogromne. Jednakże jego 
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ograniczone zasoby uniemożliwiły zrealizowanie wszystkich planów.Dla celów 
tegoartykułu najistotniejsze są wydarzenia bezpośrednio związane z obecnością 
Portugalczyków na terenie archipelagu. Dlatego też pominiętodokładne 
przedstawienie historii tego wczesnego imperium kolonialnego. 

Upadek Malakki był zarazem kresem zajmowania dominującej pozycji przez 
państwa z obszaru archipelagu. Do tej pory schemat ten wyglądał następująco 
Srivijaya → Madjapahit → Malakka. Portugalczycy jednak dysponowali 
niewystarczającą ilością zarówno ludzi i statków, by zająć miejsce takiej lokalnej 
potęgi. Doszło więc do rozproszenia siły między mniejsze organizmy polityczne. 
Sytuacja ta utrzymywała się, aż do przejęcia hegemonii przez holenderską 
kolonie Wschodnich Indii w XIX w. Strategia Portugalczyków polegała raczej na 
obsadzaniu kluczowych portów i utrzymywaniu silnej floty. Nie kolonizowali oni 
obszarów leżących w głębi lądu, zadowalali się przejęciem istniejącego handlu. 
Na czele placówek stali kapitanowie, którzy byli odpowiedzialni za wykrywanie 
okrętów czy utrzymywanie oddziałów wojska. Głównym źródłem ich dochodów 
był płaca (salaria), dzierżawienie podatków i ceł. Brali oni także czynny udział w 
handlu.Portugalczycy jako jeden z uczestników gry politycznej, jaka toczyła się 
na obszarze archipelagu, doraźnie uczestniczyli w sojuszach, które miały na celu 
powiększenie dochodów. Przykładem może być umowa podpisana z królestwem 
hindusko-buddyjskim Banten w 1522 roku czy też z muzułmańskim Ternate[3, 
s.25].  Choć obecność Portugalczyków na terenie archipelagu trwała jedynie 
100 lat, zostawili oni trwały ślad w historii tego regionu. Język portugalski 
zajął miejsce malajskiego jako lingua franca. Jego pozycja w handlu była tak 
ugruntowana, że jeszcze w XVI w. kupcy holenderscy musieli posługiwać się 
portugalskim. Język ten jest również źródłem wielu zapożyczeń. Indonezyjskie 
słowa takiej jak mentega (masło), pesta (święto) garpu (widelec) sepatu (buty), 
gereja (kościół), meja (stół), a także niektóre nazwy geograficznepochodzą z 
portugalskiego. Za pośrednictwem portugalskich kupców na obszar archipelagu 
trafił także w XVI wieku tytoń[2, s.7], który od tego momentu stał się wielką 
namiętnością Indonezyjczyków. Ponieważ istniał zakaz przyjazdu białych kobiet 
do kolonii portugalskich dość powszechne były mieszane małżeństwa. Po dziś 
dzień na Molukach czy Flores żyje wielu potomków Portugalczyków.

Kolejnym bardzo ważnym efektem przybycia Portugalczyków na 
teren archipelagu jest podejmowana przez nich akcja chrystianizacyjna. W 
jej efekcie na początku XVI wieku w wschodniej części Indonezji było już 
około 100.000 nawróconych chrześcijan. Jest to duża liczba, jeżeli pod uwagę 
wzięta zostanie ówczesna populacja obszaru archipelagu wynosząca mniej 
niż 10 milionów ludzi[3, s.25]. Należy dodać, iż mimo napięć, do jakich 
dochodziło w Europie między państwami chrześcijańskimi a muzułmańskimi, 
na terenie Azji Południowo-Wschodniej zawierano okazjonalniesojusze między 
Portugalczykami a państwami muzułmańskimi. Oprócz przykładu, który 
podaliśmy powyżej (sułtanat Ternate), Portugalczycy zawarli także sojusz 
z państwem Johor przeciw królestwu Aceh (przejęło większość kontaktów 
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handlowych Malakki).
W II połowie XVI wiekuna środkowej części Jawy powstało natomiast 

nowe królestwo Mataram (nazwa nawiązywała zarówno do obszaru jak 
i wcześniejszego królestwa jawajskiego). Około 1625 roku państwo to 
podporządkowało sobie królestwo Demak i wschodnią połowę wyspy, a także 
porty leżące na północy. Choć dynastia rządząca Mataram wyznawała islam 
to wzorem były dla niej dawne królestwa hindusko-buddyjskie. Nadworni 
kronikarze wywodzili genealogię władców (muzułmańskich sic!) od królów-
bogów królestwa Madjapahit. Religia wyznawana w tym czasie na dworach 
środkowojawajskich była co najmniej synkretyczna. Łączyła ona dawne praktyki 
mistyczne, z europejskim ceremoniałem i islamską oprawą.

Na początku XVII wieku doszło do kolejnego ważnego wydarzenia w 
historii Indonezji. 

Dotychczas prawie jedynymi Europejczykami na terenie archipelagu byli 
Portugalczycy, jeśli nie liczyć sporadycznej obecności Hiszpanów i Anglików. 
Natomiast już w 1596 roku do Banten dotarły 4 holenderskie okręty, które 
podczas żeglugi z Europy straciły niemal połowę załogi[2, s.8]. Coraz więcej ich 
statków zaczęło przybywać w 1602 roku, gdy też założona została Zjednoczona 
Kompania Wschodnich Indii (Vereenigde Oost-Indishe Compagnie), zazwyczaj 
określana skrótem VOC. Była to spółka prywatnego kapitału, na której czele 
stało 17 Heeren (Panów), wybieranych przez akcjonariuszy. W okresie między 
rokiem 1598 a 1605 do Indonezji wypłynęło 12 ekspedycji liczących w sumie 
65 statków. W tym samym czasie, na obszarze archipelagu nasiliła się obecność 
Hiszpanów i Anglików. Można powiedzieć, że czterech graczy zasiadło do stołu, 
gdzie stawką rozgrywki był lukratywny handel korzeniami. Od końca XVI wieku 
pozycja Portugalczyków była coraz słabsza. Było to spowodowane zarówno zbyt 
mały środkami jakim dysponowało to państwo, a także wynikało z wydarzeń 
jakie miały miejsce w Europie. W 1580 roku doszło do unii personalnej między 
Portugalią i Hiszpanią, które trwała do 1640 roku,ponieważ Hiszpania uwikłana 
była w wojnę o terytorium Niderlandów, w której przeciwnikami była Holandia 
i Anglia, państwa te na cel swoich ataków wzięły również słabiej bronione 
posiadłości portugalskie. I tak w przeciągu pierwszych dwudziestu lat XVII 
wieku Holendrzy zdobyli Cejlon, Ambon i Ternate na wyspach Moluckich, a 
także założyli bazy na Jawie[6, s.282]. Natomiast w 1641 roku zdobyli Malakkę. 
Nieco wcześniej Anglicy, którzy byli rywalami Holendrów w eksploracji 
archipelagu, zaczęli pojawiać się u wybrzeży Indonezji. Około 1570 na Moluki 
dopłynął Francis Drake. Natomiast na kontynencie europejskim Holendrzy i 
Anglicy mieli wspólnego wroga – Habsburgów. Doprowadziło do chwilowego 
zacieśnienia współpracy. W 1619 roku doszło do podpisania umowy, na mocy 
której Anglicy mogli zakładać swoje placówki handlowe obok holenderskich, 
a także uzyskali prawo do  1/3  dochodów z handlu przyprawami korzennymi. 
W zamian byli zobowiązani do pokrycia 1/3  kosztów utrzymania garnizonów 
holenderski[5, s.13].

W wyniku porozumienia zawartego z VOC mogli oni również otworzyć 
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swoją placówkę w samym środku „wysp korzennych” na Ambonie. Ta 
nieszczęśliwa umowa zakończyła się w 1623 roku niesławnym wydarzeniem 
znanym pod nazwą „Masakra w Ambonie”[3, s.27], kiedy to żaden z 30 
japońskich najemników i jedynie 2 z 18 kupców angielskich umknęło z życiem. 
Świadek wydarzeń rodem z Portugalii dość trafnie stwierdził, iż „goździki są 
zaprawdę jabłkiem niezgody. Są bardziej przeklęte niż samo złoto”[4, s.74].

Do zatargów między państwami Europejskimi dochodziło na terenie 
archipelagu przez cały wiek XVII i XVIII. Na koniec najsilniejsi okazali się 
być Holendrzy. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze wykazywali oni 
stałe zainteresowanie obszarem Azji Południowo-Wschodniej, natomiast 
Hiszpanie byli bardziej skoncentrowani na swoich posiadłościach na 
kontynencie Amerykańskim;W 1663 roku wycofali się oni z Moluków, a swoją 
obecność ograniczyli do Filipin. O przyczynach porażki Portugalczyków już 
wspominaliśmy, natomiast najzacieklejszym wrogiem Holendrów byli Anglicy. 
W 1683 roku VOC udało się wyprzeć ich z Banten. Odpowiedzią Anglików było 
założenie placówkina południowo-zachodnim wybrzeżu Sumatry. Dopiero po 
1707 roku, gdy zaczęli bardziej interesować się swoimi koloniami w Indiach 
i Ameryce Północnej, swoje zainteresowanie na obszarze Azji Południowo-
Wschodniej ograniczyli do terytoriów dzisiejszej Malezji, Brunei i Singapuru. 
W późniejszym okresie dochodziło nawet do współdziałania między Anglikami 
i Holendrami. Jak miało to miejsce, gdy na scenie pojawił się nowy rywal, a 
mianowicie Francuzi.

Bardzo duży wpływ na sukces Holendrów miała działalność VOC, która 
teraz zostanie scharakteryzowana. Już na samym wstępnie należy zauważyć, iż w 
początkowym okresie funkcjonowania VOC, jej kapitał był około 9 razy wyższy 
niż np. angielskiej Kompani Wschodnioindyjskiej. Ponadto po powrocie każdej 
ekspedycji VOC kapitał spółki nie był rozwiązywany, lecz akcjonariuszom 
wypłacano dywidendy. Skutkiem tego duża część dochodu zostawała w VOC. 
Dzięki temu możliwy był rozwój kompani, zatrudnienie większej ilości ludzi, 
lepsze wyposażenie okrętów, a co za tym idzie VOC mogła sobie pozwolić 
na tworzenie strategii długookresowych. Dobrym przykładem jest kosztowna 
inwestycja dokonana w 1611 na wsypach Banda, konkretnie na wyspie Neira. 
Wybudowano tam potężny fort, który zapewnił holendrom kontrolę nad całym 
obszarem i pod dziś dzień jego mury chronią wejście do portu.

Holendrzy szybko poszli śladem Portugalczyków, jeżeli chodzi o zakładanie 
faktorii. Jednakże odczuwali oni również silną potrzebę ustanowienia jakiegoś 
jednego punktu zbornego dla wszystkich okrętów zarówno wracających do 
Europy, jak i tych które dopiero co przybyły na teren archipelagu. W tej sytuacji 
młody księgowy Jan Pieterszoon Coen, który przekonał władzę VOC, iż aby 
zwiększyć zyski należy postępować bardziej zdecydowanie, postawiony na czele 
kompanii zdobył mały port jawajski w Djakarcie. Tym samym sprzeciwił się 
zarówno sułtanowi Bantamu, który uważał Djakartę za swoje lenno feudalne, 
ale i 17 Heeren, którzy zalecali zdobycie projektowanego „punktu zbornego” 
w drodze pokojowych negocjacji, nie zaś siłą. Coen w tych słowach pisał o 
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dokonanym podboju: „Wszyscy królowie w tych krainach wiedzą doskonale, co 
znaczy założenie naszej kolonii w Djakarcie i co może z tego wyniknąć, wiedzą tak 
samo dobrze, jak mógłby wiedzieć najmądrzejszy i najbardziej dalekowzroczny 
polityk europejski”[1, s.196].
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Wprowadzenie
Tematyka dotycząca wspierania dziecka w rozwoju nie jest nowa. 

Konieczność dostrzegania indywidualnych cech, możliwości i zainteresowań 
dziecka w edukacji były postulowane już sto lat temu przez pedagogów 
i psychologów nurtu Nowego Wychowania.  Przedstawicielka tego nurtu 
H.Parkhurst pisała, że „dawniej uczeń chodził do szkoły by dostać to, co szkoła 
miała mu do zaoferowania, w dzisiejszych czasach uczeń chodzi do szkoły, aby 
zaspokoić zdefiniowane potrzeby własnego rozwoju” [1, s. 3]. Mimo upływu 
czasu nadal pedagodzy i psycholodzy zwracają uwagę na zindywidualizowane 
podejście do dziecka, na umożliwienie  wszechstronnego rozwoju zgodnego  z 
indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i właściwościami każdemu 
dziecku. W artykule zwrócono  uwagę na konieczność uwzględnienia w praktyce 
pedagogicznej ustaleń terminologicznych, ich związku z nurtami pedagogicznymi 
i psychologicznymi oraz konsekwencjami jakie niosą dla praktyki szkolnej.

1. Wspieranie dziecka w rozwoju
W dokumentach oświatowych, programach nauczania, literaturze 

pedagogicznej zwraca się często uwagę na znaczenie wielokierunkowego rozwoju 
dziecka  i aktywności poznawczej dla realizacji procesu nauczania uczenia się. 
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Stosując te pojęcia należy zdawać sobie sprawę z ich zróżnicowania i konsekwencji 
z niego wynikającej dla praktyki pedagogicznej. Według R.Więckowskiego 
wszechstronny rozwój dziecka, czy wielokierunkowy rozwój dziecka to 
systematyczne wzrastanie, pojawianie się prostych a następnie coraz bardziej 
skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju. Natomiast 
wieloaspektowa, wielokierunkowa aktywność poznawcza dziecka jest procesem 
uczenia się organizowanym przez nauczyciela, prowadzącym do wspierania tegoż 
rozwoju. Powinna ona zapewnić dziecku jego wszechstronny rozwój. Warunki 
sprzyjające aktywności dziecka powinien organizować nauczyciel, ale kierunek 
rozwoju dziecka wyznacza indywidualna, naturalna ciekawość poznawcza 
[2,s.266-272]. Przyjmując wskazanie, że dziecko wyznacza kierunek własnego 
rozwoju mając atrybuty, takie jak wolność,  odpowiedzialność, możliwość wyboru 
oraz możliwość przekraczania ograniczeń zewnętrznych jest odpowiedzialne za 
swój indywidualny rozwój. Czy nauczyciel ma je pozostawić samemu sobie i 
zająć pozycje biernego obserwatora? Oczywiście że nie. Nauczyciel powinien 
być osobą towarzyszącą dziecku, gotową do udzielenia wsparcia jeżeli dziecko 
zwróci się do niego o pomoc, powinien organizować sprzyjającą aktywności 
poznawczej przestrzeń edukacyjną, czyli wspomaganiem dziecka w rozwoju 
są świadome działania osób dorosłych, zmierzające do umożliwienia dziecku 
rozwoju w kierunku jaki ono wybiera. Osobami wspomagającymi mogą być 
rodzice, nauczyciele oraz rówieśnicy. Podstawą odpowiedzialnego kierowania 
własnym, indywidualnym rozwojem przez dziecko jest poznawanie siebie, wiara 
we własne możliwości, zaufanie światu z zachowaniem niezbędnej ostrożności 
[3, s. 11]. Dorośli natomiast powinni dziecku nie przeszkadzać, uwzględniać 
jego indywidualne zróżnicowanie które dotyczy procesów wzrastania, 
indywidualizowania i dojrzewania, w tempie i czasie właściwym każdemu 
człowiekowi. Nieprzeszkadzanie dziecku w rozwoju wymaga rozpoznania jego 
naturalnego wyposażenia, oraz indywidualnego doświadczenia. Powinnością 
dorosłych jest dowartościowywanie wysiłku i efektów działania dziecka, które 
ma jak każdy potrzebę sukcesu i osiągnięć. Dostrzeganie przez dorosłych działań, 
wysiłków i osiągnieć jest dla dziecka zachętą do podejmowania kolejnych 
zadań. Rolą dorosłych we wspieraniu dziecka w rozwoju jest mobilizowanie 
do podejmowania działań coraz bardziej złożonych, do stawiania pytań i 
poszukiwania odpowiedzi na nie. Ważnym elementem wspierania dziecka 
w rozwoju jest komunikacja i porozumienie między dorosłym, dzieckiem i 
rówieśnikami [3, s. 171-182]. Podsumowując powyższe wskazania dla dorosłych 
chcących wspomagać dziecko w rozwoju należy zauważyć, że ich realizacja jest 
możliwa wówczas, gdy nauczyciel, rodzic zrezygnuje z kierowniczej roli osoby 
wydającej polecenia i instrukcje, podejmującej działania za dziecko a stanie się 
towarzyszem, obserwatorem obdarzającym dziecko zaufaniem, pozwalającym 
dziecku na samodzielność. Wspomaganie dziecka jako sposób pracy nauczyciela 
C.R. Rogers scharakteryzował następująco: «Jeśli potrafię stworzyć relację, 
która z mojej strony charakteryzuje się: autentycznością i «przejrzystością», w 
której pozostaję w zgodzie z moimi uczuciami; ciepłą akceptacją i docenieniem 
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drugiego człowieka jako odrębnej jednostki; zdolnością wrażliwego postrzegania 
jego świata i jego samego tak, jak on postrzega swój świat i siebie, to w takiej 
relacji ów człowiek (...) stanie się bardziej zdolny do efektywnego działania; 
będzie lepiej sobą kierował i będzie pewniejszy siebie» [4, s.65].

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że dziecko będzie 
rozwijało się wszechstronnie wówczas, gdy osoby dorosłe będą wspomagały 
je tworząc odpowiednie warunki w przestrzeni edukacyjnej dziecka w pełni je 
akceptując, umożliwiając mu samodzielne podejmowanie decyzji, samodzielne 
podejmowanie działań wyzwalające wielokierunkową aktywność poznawczą.
Działania nauczycieli wspierających dziecko w rozwoju muszą opierać się 
o dogłębne poznawanie dziecka. Poznawanie a nie poznanie, ponieważ za 
zmianami zachodzącymi w dziecku powinny następować zmiany w działaniach 
nauczyciela. Ważnym jest również to, że nauczyciel powinien poznawać nie 
tylko możliwości dziecka, jego cechy, zainteresowania ale również wiedzę 
i umiejętności indywidualne, które powinny być wykorzystywane w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Na jakiej koncepcji powinna opierać 
się dydaktyka szkolne by realizowane zajęcia były wsparciem dzieci w ich 
indywidualnym rozwoju? Słusznymi zmianami jakie coraz częściej dokonują 
się w obszarze nauczania – uczenia się jest inspiracja konstruktywistycznym 
modelem procesu uczenia się.

2. Dydaktyka konstruktywistyczna
Konstruktywizm powstał na gruncie psychologii poznawczej. Jego 

podstawowe założenie  mówi o niepowtarzalności umysłowych obrazów świata i 
unikatowości strategii realizowanych przez jednostkę w procesie jego poznawania. 
Obrazy rzeczywistości nie są całkowicie zindywidualizowane, ponieważ są 
tworzone w określonym kontekście kulturowym. Są jednak na tyle zróżnicowane, 
że nie można zakładać iż jednakowe bodźce wywołają u różnych jednostek 
takie same reakcje. Obrazy rzeczywistości, ich zawartość i funkcjonowanie w 
umyśle zależą od dotychczasowych doświadczeń indywidualnych jednostki, jej 
przedwiedzy, znaczeń jakie jednostka nadaje bieżącej sytuacji, od jej intencji i 
potrzeb oraz od sytuacji i sposobu w jaki je jednostka poznała czyli od metod 
prezentacji treści kształcenia. Zdaniem konstruktywistów w naszym poznaniu 
nie kopiujemy cech rzeczywistości drogą recepcji informacji, ale tworzymy jej 
pewne konstrukty podczas rozwiązywania problemów. Problem rozumiany jest 
nie jedynie jako „zadany” przez nauczyciela ale tkwi w całej sytuacji niejasnej 
lub trudnej poznawczo i jej kontekście. Podczas radzenia sobie z sytuacją 
trudną i obserwacji skutków swoich działań dziecko tworzy w umyśle schematy 
poznawcze, będące rodzajem reprezentacji rzeczywistości, które następnie 
posłużą jako filtr interpretacyjny dla nowych sytuacji. Określenie „nadawanie 
znaczeń” zastąpiło dotychczas używane określenie „przyswajanie”. Nadawanie 
znaczeń polega nie tyle na opanowaniu zewnętrznie zdefiniowanych pojęć, ile 
nadawaniu im sensu w określonym kontekście sytuacyjnym [5, s. 18].

W edukacji konstruktywizm wykorzystywany jest jako narzędzie 
rozumienia procesu nauczania i uczenia się w klasie szkolnej, rozpoznawanie 
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procesów uczenia się, śledzenie losów pojęć, argumentów, zastosowań, które 
składają się na wiedzę, identyfikowanie sytuacji sprzyjających i hamujących 
zmianę poznawczą. Drugą możliwością wykorzystania konstruktywizmu jest 
inspirowanie praktyki szkolnej czyli poszukiwanie sposobów takiej organizacji 
pracy z uczniami  które sprawią, że wiedza konstruowana przez ucznia będzie 
dla niego znacząca, pogłębiona, systemowa, dynamiczna i elastyczna [6, s. 
137]. D.Klus-Stańska sformułowała założenia dydaktyki konstruktywistycznej. 
Pierwsze z nich mówi, że nie da się zaplanować dokładnego procesu uczenia 
się uczniów, ponieważ jest on silnie zindywidualizowany. Opracowany 
przez nauczyciela plan zajęć może być jedynie projektem pewnych okazji 
dydaktycznych, które na różny sposób mogą być przez poszczególnych uczniów 
wykorzystane. Zawsze jednak prowadzą do jakiejś zmiany w dotychczasowej 
wiedzy ucznia. W drugim założeniu wyżej wymieniona Autorka podkreśla, 
że uczenie się może być wyzwolone jedynie przez konflikt poznawczy czyli  
poprzez stawianie ucznia w sytuacji problemowej i tworzenie warunków 
do samodzielnego rozwiązania. Podejmowane przez nauczyciela próby 
kierowania rozumowaniem uczniów czy wyjaśnienia mogą zadziałać hamująco 
na procesy zaciekawienia i myślenia ucznia. Kolejne założenie dydaktyki 
konstruktywistycznej mówi o konieczności osadzania nowych wiadomości i 
umiejętności w dotychczasowej wiedzy ucznia. Punktem wyjścia w opanowaniu 
wiadomości i umiejętności powinno być aktywizowanie osobistej wiedzy ucznia, 
który z użyciem już posiadanych wiadomości i umiejętności będzie podejmował 
próby rozwiązywania nowego problemu, poradzenia sobie z nową sytuacją. 
Działania nauczyciela powinny być poprzedzone samodzielnymi próbami  
ucznia, nawet takimi które będą nieudolne i nie rozwiążą problemu. Następne 
założenie dydaktyki konstruktywistycznej  dotyczy pamięci. Pamięć ludzka 
zawiera nie tyle wyniki aktywności umysłowej, ile procedury dojścia do tych 
wyników. Na tej podstawie można stwierdzić, że korzystniejsze są samodzielnie 
podejmowane próby ucznia w rozwiązywaniu problemu, niż otrzymanie (np. 
od nauczyciela) gotowej instrukcji postepowania, wskazówek do rozwiązania. 
Samodzielne próby ucznia pozwolą mu na wypracowywanie zasobów strategii 
postępowania, które może zastosować w nowych sytuacjach. Formułując kolejne 
założenie D.Klus-Stańska zwraca uwagę na niemożliwość „przejęcia” cudzego 
przekazu i sposobu rozumienia świata. Dla ucznia ważniejsza jest komunikacja 
z nauczycielem, która polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela jak rozumuje 
uczeń i co ma na myśli, niż skłanianie go do odgadywania tego co myśli nauczyciel. 
Uczeń wyrażając własne rozumienie ma możliwość rekonstruowania własnych 
myśli. W założeniach dydaktyki konstruktywistycznej podkreśla się znaczenie 
błędu uczniowskiego. Błędy traktowane są jako naturalny element uczenia 
się. Są nieuniknione i często mogą prowadzić do zauważenia sprzeczności, 
czyli powodować konflikt poznawczy i wywoływać aktywność poznawczą. 
Błędy mogą pełnić również funkcję diagnostyczną pomagając dostrzec błędy 
głębszego poziomu uniemożliwiające właściwe rozumienie. W ostatnim 
założeniu dydaktyki konstruktywistycznej podkreśla się, że znaczna część 
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uczenia się zachodzi na poziomie nieświadomym, poza możliwą bezpośrednią 
kontrolą nauczyciela i samokontrolą ucznia. W związku z tym kierowanie 
czynnościami ucznia i zmuszania go do pewnych działań są nieuzasadnione i nie 
przyniosą spodziewanych efektów. Kierowany uczeń może prezentować pewne 
zachowania, referować treści z lekcji, ale niewiele z nich będzie rozumiał [6, s. 
138-139]. 

Realizacja charakteryzowanych wyżej założeń może przebiegać jedynie w 
oparciu o zaufanie do osobistej wiedzy i kompetencji ucznia. Dla nauczyciela 
punktem wyjścia realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego powinno być 
aktywizowanie i odwoływanie się do wiedzy uczniów a także wykorzystywanie 
ich indywidualnej, osobistej wiedzy.

3. Wiedza osobista w edukacji dziecka
W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel kieruje się podstawą 

programową, programem nauczania, pakietami edukacyjnymi, czyli tym co 
zostało opracowane i zatwierdzone przez różnego rodzaju instytucje. W różnych 
dokumentach charakteryzuje się czym, jakimi wiadomościami i umiejętnościami 
powinien charakteryzować się absolwent kolejnego etapu kształcenia. Jednak 
oprócz tej „wiedzy szkolnej” każdy z uczniów posiada własną, indywidualną 
wiedzę, wiadomości i umiejętności.Wiedza osobista dziecka jest złożona i 
nieustannie reorganizuje się, jest bardzo zróżnicowana ponieważ może być 
potoczna ale również naukowa, jest nie tylko zbiorem informacji ale może 
być również pewnymi strategiami działania. Czyli uczeń posiada dwa rodzaje 
wiedzy: wiedzę podręcznikową, która jest poddawana zabiegom dydaktycznym, 
oceniana, rozwijana na kolejnych etapach kształcenia, oraz wiedzę własną, 
która bywa, że nie jest wykorzystywana, jest pomijana, niedostrzegana przez 
nauczyciela. Ten drugi rodzaj wiedzy – wiedza osobista- został wyeksponowany 
i doceniony przez konstruktywistów, którzy znieśli model separujący wiedzę 
w umyśle ucznia od tej, którą szkoła przeznacza do opracowania na lekcjach. 
Przyjęli, że te dwa zakresy wiedzy nie są od siebie niezależne. Treści, pojęcia, 
strategie działania, wartości pochodzące z zajęć szkolnych są w procesach 
odbioru filtrowane i zmieniane za pomocą doświadczeń poznawczych jakie 
uczeń ma już zgromadzone. Proces ten przebiega pod wpływem sytuacji ucznia 
w klasie, klimatu lekcji, cech nauczyciela i jego komunikatów i innych warunków 
w których znajduje się uczeń [7, s. 9]. Można postawić pytanie: jakie miejsce 
zajmuje osobista wiedza uczniów w realizacji procesu dydaktycznego? Miejsce 
tej wiedzy będzie uzależnione od modelu procesu dydaktycznego. W modelu 
transmisyjnym, w którym kierowniczą rolę pełni nauczyciel będący źródłem 
wiedzy z zajmującym centralne miejsce podręcznikiem, indywidualna wiedza 
ucznia będzie elementem zbędnym, niedostrzeżonym, ponieważ uczeń nie 
będzie miał nawet możliwości zaprezentowania jej na forum, lub skorzystania 
z niej podczas pracy samodzielnej, gdyż powinien ją wykonać zgodnie z 
instrukcjami nauczyciela. W konstruktywistycznym modelu uczenia się – było 
to zasygnalizowane w charakteryzowanych w poprzednim rozdziale założeniach 
dydaktyki konstruktywistycznej – uczenie się wyzwalane jest przez wywołanie 
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konfliktu poznawczego. Nauczyciel stawiając przed uczniami problem daje im 
możliwość aktywizacji osobistej wiedzy. W dalszych etapach lekcji, podczas 
prezentowania zastosowanych strategii rozwiązań i dyskusji wiedza osobista może 
zostać zaprezentowana lub wykorzystana w celu uzasadnienia prezentowanego 
stanowiska. Na etapie finalnym następuje spersonalizowanie wiedzy zewnętrznej 
i bogacenie, reorganizowanie wiedzy osobistej. Wykorzystanie indywidualnej 
wiedzy ucznia jest możliwe w atmosferze partnerstwa poznawczego nauczyciela 
i ucznia, kiedy nauczyciel towarzyszy uczniowi a nie kieruje nim. W takich 
relacjach uczeń ma  warunki zaprezentować wiedzę osobistą, która jest 
rozpatrywana jako warta uwagi i zastanowienia [7, s. 17]. 

Osobista wiedza uczniów jak już zostało to powiedziane jest 
zróżnicowana, jest jedną z cech indywidualnych tworzoną również w sposób 
zindywidualizowany w oparciu o kontakty społeczne, dostęp do różnych źródeł 
informacji, uwarunkowania rodzinne itp. Chcąc wspierać dziecko w rozwoju 
nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z ogromnej roli jaką odgrywa 
poznawanie dziecka.

4. Rola indywidualizacji w procesie wspierania dziecka w rozwoju
Nauczyciel nie może spodziewać się, że wchodząc do klasy spotka dwudziestu 

uczniówcharakteryzujących siętakimi samymi cechami,zachowaniem, 
umiejętnościami itp. Według badań przeprowadzonych między innymi przez 
E.Gruszczyk Kolczyńską różnice w rozwoju między dziećmi mogą wynosić 
w grupie około 4 lat. Oznacza to, że w grupie sześciolatków są dzieci o 
możliwościach dziecka czteroletniego ale również są dzieci o możliwościach 
dzieci ośmioletnich. Różnice indywidualne są czymś normalnym i dobrym. 
Jak pisze wyżej wspomniana Autorka, dzięki różnicom indywidualnym 
każdy człowiek może znaleźć dla siebie miejsce na Ziemi, gdyż nieco inaczej 
zaspokaja swoje potrzeby. Nie chodzi więc o niwelowanie różnic w rozwoju 
umysłowym, lecz o podejmowanie działań, dzięki którym dzieci rozwijające się 
wolniej mogą dogonić swoich rówieśników, lepiej funkcjonować w sytuacjach 
życiowych i korzystać z dobrodziejstwa edukacji, dzieci o nieharmonijnym 
rozwoju mają szansę osiągnąć harmonięw swoim funkcjonowaniu, dzięki której 
poradzą sobie w życiu, dzieci mieszczące się w normie mogą ujawnić drzemiące 
w nich zdolności a dzieci zdolne mogą rozwijać swoje wrodzone predyspozycje 
i osiągać ponadzwyczajne sukcesy [8, s. 43].Tak ukierunkowane działania to 
intensywne wspieranie dziecka w rozwoju. Im wcześniej będą podejmowane, 
tym lepiej rozwijać będą się dzieci. Nie wystarczy jednak tylko stworzyć dziecku 
dobre warunki edukacyjne i wychowawcze. Należy poznawać dziecko które 
nieustanniezmienia się i nie możemy pozostawaći działać jedynie w oparciu 
o to co zaobserwowaliśmy czy zbadaliśmy miesiąc- dwa miesiące wcześniej. 
Nauczyciel musi ciągle zdawać sobie sprawę z tego gdzie, w którym miejscu 
rozwoju jest dane dziecko i co jest w „zasięgu tego dziecka”. U podstaw rozwoju 
cech osobowości każdego człowieka znajduje się współpra ca i kontakt z drugą 
osobą. To one stanowią bezpośrednie źródło wewnętrznych i indywidualnych 
właściwości rozwojowych. Owa współpraca ma szczególne zna czenie w 
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ocenie i badaniu dojrzewających procesów intelektualnych oraz we wska-
zaniu tych procesów, które w najbliższym czasie zostaną ukończone i tych, 
które osiągną dojrzałość w kolejnych fazach. Dojrzewające procesy rozwojowe 
to strefa najbliższego rozwoju, stanowiąca swoistą zasadę diagnostyczną, 
która umożliwia dotarcie do „wewnętrznych przy czynowo-dynamicznych 
i genetycznych związków, które charakteryzują proces rozwoju 
intelektualnego”[10, s. 155-160]. E. Rzechowska rozszerza tę definicję, traktując 
strefę najbliższego rozwoju jako „obszar konstruktywnej aktywności podmiotu 
inicjowanej i kontynuowanej w sytuacji mediacji społecznej (bezpośredniego 
lub pośredniego współdziałania),  prowadzącej do nabywania lub wytwarzania 
w jej toku narzędzi oraz informacji, w celu kształtowania określonej kompetencji 
[10, s.85].Strefa najbliższego rozwoju jest umownym obszarem stykającym 
się z aktualnym obszarem rozwoju - tu i teraz, który reprezentują zachowania 
niewystępujące spon tanicznie. Jednak poprzez stworzenie określonych - 
sprzyjających warunków do chodzi do ich aktywowania, dziecko nabywa nowe 
doświadczenia oraz buduje obraz świata w swoim umyśle [11, s. 29-30]. 

L.S. Wygotski podkreślał, że w rozwoju dziecka występują okresy będące 
najodpowiedniejsze dla określonego typu nauczania co oznacza, że tylko  
w określonym wieku rozwojowym przekazywanie wiedzy, kształtowanie nawy-
ków oraz nabywanie umiejętności jest optymalne i najbardziej efektywne. 
Jednak nie wystarczy określić dolną granicę możliwości oraz późno rozpocząć 
naukę, by była ona najbardziej przystępna dla dziecka, bowiem jak i zbyt późne, 
tak i zbyt wczesne nauczanie może spowodować trudności. Przyczyny takiej 
sytuacji należy upatrywać w tym, że nauczanie oparte jest nie na dojrzałych 
funkcjach, lecz na funkcjach dojrzewających, co ma najkorzystniejszy wpływ 
na optymali zację nauczania. Wskaźnikiem dojrzałych funkcji jest to, co dziecko 
wykonuje samodzielnie, bez udziału innych osób, natomiast miarą zdolności i 
funkcji dojrzewających jest wszystko to, co odnosi się do strefy intelektualnego 
naśladownictwa, czy li tego, co dziecko robi w sposób przemyślany i celowy, 
współpracując z innymi. Według L.S Wygotskiego występuje ścisły związek 
między tym, co dziecko jest zdolne naśladować, a jego rozwojem umysłowym. 
To, co dziecko potrafi robić we współpracy i pod kierunkiem, jutro zdoła zrobić 
samodzielnie. Wyjaśniając, jakimi możliwościami współpracy dysponuje dziecko, 
określamy tym samym strefę dojrzewających właśnie funkcji intelektualnych, 
czyli poziom jego rzeczywistego rozwoju umysłowego. Badając to, co dziecko 
potrafi zrobić samodzielnie, bada my wczorajszy dzień w jego rozwoju. Badając 
to, co potrafi zrobić we współpra cy, określamy dzień jutrzejszy [9, s. 87].

Aktualny poziom rozwoju dziecka oraz strefa najbliższego rozwoju 
stanowią normatywną diagnostykę rozwoju umożliwiającą, na podstawie 
norm i standardów oraz oceny dojrzałych i dojrzewających procesów, określać 
i wyjaśniać wewnętrzne stany rozwoju dziecka. Takie ujęcie diagnozy 
podkreśla znaczenie jej składowych - diagnozy objawowej, która na podstawie 
obserwowanych zachowań dziecka pozwala wnioskować o nieprawidłowościach 
rozwojowych oraz diagnozy klinicznej, która je empirycznie stwierdza i wyjaśnia. 
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Merytoryczna diagnoza, oprócz wnioskowania i wyjaśnienia, powinna także 
prognozować i wska zywać kierunki rozwoju oraz wyznaczać drogi postępowania 
i wspierania dziecka w zakłóconych lub opóźnionych przestrzeniach rozwoju, 
a także pełnić rolę w pro gramowaniu działań wzmacniających i rozwijających 
to, co prawidłowe. Dlatego się ganie po strefę najbliższego rozwoju jest 
fundamentem prawidłowego planowania, organizowania oraz prowadzenia 
działań edukacyjnych dostosowanych do możliwo ści rozwojowych dziecka.
Umożliwia także poznanie tych procesów rozwoju umy słowego, które warunkują 
podejmowanie przez dziecko samodzielnych działań oraz tych przestrzeni, które 
wymagają wsparcia, bowiem dziecko, z powodów rozwojo wych, nie jest w 
stanie wykonać określonych zadań samodzielnie. W edukacji taka wiedza jest 
wskaźnikiem możliwości intelektualnych dziecka, które powinny decydo wać o 
doborze zadań w taki sposób, by było ono „zmuszone” do wysiłku intelektual-
nego, na miarę indywidualnych możliwości. Wykorzystywanie w procesie 
edukacji strefy najbliższego rozwoju czyni dziec ko najważniejszym podmiotem 
podejmowanych działań, bowiem nabywanie przez nie wiedzy i umiejętności 
będzie oparte na dojrzewających schematach umysłowych oraz dostosowaniu 
wymagań edukacyjnych do tego, co dziecko już potrafi. Tak ro zumiana 
edukacja jest nastawiona na wspieranie dziecka w rozwojuoraz maksymalne 
wykorzystanie potencjału dziecka oraz jego możliwości rozwojowych, ponieważ 
- jak wynikaz powyższych rozważań - strefa najbliższego rozwoju wskazuje 
bazowe umiejętności dziecka, a tym samym dostarcza informacji na temat jego 
mocnych i słabych stron. J. Bałachowiczpodkreśla, że należy „odejść od wzoru 
kształtowania człowieka, a przejść do wzoru wsparcia jego samorozwoju, czy 
raczej umiejętnego zróżnicowania wielu wzorów w kierunku uspołecznienia, 
indywidualizacji i eman cypacji. Przesuwa to uwagę pedagogów w kierunku 
poszukiwania warunków eduka cyjnych, w jakich będzie się kształtowała 
indywidualność młodego człowieka i jego podmiotowe relacje ze zmieniającym 
się światem [12, s. 78].W związku z tym poszukiwania optymalizacji 
warunków edukacji szkolnej powinny zmierzać w kierunku umożli wienia 
szkołom organizowania mniej licznych klas oraz uwzględniania w organizacji 
pracy, szczególnie w klasie pierwszej, diagnozy gotowości przedszkolnej, 
która obo wiązkowo powinna być udostępniona i przekazana szkole, w której 
uczy się dziecko. Bowiem diagnoza ta uzupełniona o diagnozę szkolną oraz 
systematyczne i bieżące obserwacje nauczyciela będzie wyznaczać drogi 
osiągania celów w sposób najbar dziej dostępny dla dziecka oraz wykorzystywać 
jego doświadczenia poznawcze a działania te będą rzeczywistym wspieraniem 
dziecka w jego rozwoju. 

Zakończenie
Zapewnienie wychowankom możliwości wszechstronnego harmonijnego 

rozwoju  jest dla nauczyciela zadaniem bardzo złożonym. Jego realizacja 
powinna zawierać poznawanie dziecka w celu określenia jego osobistej 
wiedzy, zainteresowań, indywidualnych możliwości, czyli określanie strefy 
najbliższego rozwoju a następnie organizowanie przestrzeni edukacyjnej 



119ВИПУСК 33 (том 1)

sprzyjającej indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia, wyzwalaniu 
aktywności poznawczej. Kolejnym krokiem nauczyciela jest organizacja procesu 
dydaktyczno-wychowawczego w którym uczeń będzie mógł konstruować 
własną wiedzę w oparciu o osobistą wiedzę oraz tę realizowaną na danym 
etapie kształcenia również w sposób zindywidualizowany. Jak zaznaczono 
w artykule odpowiednim rozwiązaniem dla praktyki szkolnej  jest dydaktyka 
konstruktywistyczna, która sprzyja wspieraniu dziecka w rozwoju. Nie ulega 
wątpliwości, że jest to niełatwe zadanie stawiane nauczycielowi, jednak taka 
praca szkolna pozwoli na wsparcie dziecka które będzie samodzielnie rozwijało 
się będąc odpowiedzialnie za własny rozwój.
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Coraz częściej we współczesnym świecie naukowcy zastanawiają się nad 
rolą edukacji w życiu codziennym. W dobie postępu technicznego, informacyjnego 
i naukowego społeczeństwo ma szeroki dostęp do szkół wszelkiego typu. Stale 
rośnie liczba osób, wchodzących na rynek pracy z wykształceniem pomaturalnym 
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i wyższym. Natomiast stopniowo zaczyna brakować osób z wykształceniem 
zawodowym, mówi się o nawet zaniku niektórych zawodów (specjalności). 

W dobie stałych zmian cywilizacyjnych współcześni Polacy zastanawiają 
się nad przyszłością swoich dzieci i swoją, nad tym, co by chcieli robić, co 
pozwoli im żyć na odpowiednim poziomie. Każdy myślący człowiek zdaje sobie 
sprawę, iż posiadane wykształceniew dużym stopniu decyduje o pozycji na 
rynku pracy, a co za tym idzie pozycji i statusie społecznym.

Edukacja tworzy wiedzę, kwalifikacje, postawy, jest niezbędnym 
czynnikiem do utrzymania porządku obywatelskiego, poczucia jedności 
narodowej, utrzymania wzrostu gospodarczego, redukcji obszarów biedy. 
Edukacja jest nierozłącznie związana z kulturą i rozwojem cywilizacyjnym[1, 
s. 5]. Zdaniem Zbigniewa Kwiecińskiego edukacja jest procesem dotykającym 
człowieka wchodzącego w życie społeczne i utożsamiana jest z socjalizacją[3, 
s. 33]. 

Przemiany systemowe i kulturowe XXI wieku stawiają przed edukacją 
nowe wyzwania. Wykształcenie staje się najważniejszym elementem kapitału 
społeczno-kulturowego, stanowiącym jeden z istotnych warunków zapewnienia 
człowiekowi godziwej egzystencji. Człowiek wykształcony lepiej potrafi sobie 
radzić w sytuacjach traumatycznych, szybciej przystosowuje się do zmieniającego 
się świata. Zmiany dokonujące się we współczesnych społeczeństwach zmuszają 
często do uczenia się na nowo, do przekwalifikowania się i do zdobywania nowych 
kompetencji. Edukacja powinna być elastyczna, wielokierunkowa, nadmiarowa, 
obszerna i wszechstronna. Właśnie taka edukacja umożliwi człowiekowi 
swobodę poruszania się na konkurencyjnym rynku pracy, zapewniając przy 
tym wysokie kwalifikacje (niezbędne do wykonywania zawodu) i kompetencje, 
umożliwiające rozwój kariery i pieniądze[4, s. 21]. 

Podstawowym celem edukacji jest wszechstronne wykształcenie 
człowieka, poprzez:

- różnorodność dróg kształcenia;
- różnorodność oferty edukacyjnej;
- dynamiczny związek między szkołą (także wyższą) i alternatywnymi 

formami edukacji;
- integracja szkolnego i pozaszkolnego kształcenia;
- aktywny stosunek uczącego się wobec edukacji[4, s. 24].
Bardzo ważne zadanie w tej kwestii mają uniwersytety i szkoły wyższe. 

Do głównych funkcji uczelni wyższych należy;
- prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji;
- kształcenie wysokokwalifikowanych kadr;
- dokształcanie zainteresowanych na najwyższym i najbardziej aktualnym 

poziomie [4.s. 24]. 
Kształcenia na poziomie nie tylko podstawowym, lecz także 

ponadpodstawowym staje się dzisiaj powszechne i jest krokiem pośrednim 
w drodze do kształcenia na poziomie wyższym bądź do wejścia na rynek 
pracy. Andreas Hadjar i Rolf Becker uwzględnili następujące fazy ekspansji 
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edukacyjnej: 
- okres między rokiem 1879 a końcem I wojny światowej – tworzenie się 

systemów edukacyjnych, stopniowe przejmowanie przez instytucje państwowe 
od instytucji kościelnych kontroli nad edukacją, walka z analfabetyzmem;

- okres po I wojnie światowej – stopniowe upowszechniane się edukacji na 
poziomie ponadelementarnym;

- okres po II wojnie światowej - stopniowe upowszechnianie się edukacji 
na poziomie ponadpodstawowym i wyższym [3, s.40].

Okres po II wojnie światowej charakteryzuje się upowszechnieniem 
edukacji na poziomie ponadpodstawowym. Jeżeli XIX wiek można określić 
jako okres ekspansji przemysłu, to XX stulecie jest czasem stopniowego wzrostu 
znaczenia instytucji oświatowych, do rewolucji edukacyjnej początku XXI 
wieku. Uważa się, że rozwój edukacji jest ściśle powiązany z potrzebami rynku 
pracy, na którym postęp technologiczny powoduje przejście od społeczeństwa 
przemysłowego do gospodarki opartej na wiedzy[3, s. 41].

Celem polityki edukacyjnej na całym świecie jest upowszechnianie 
kształcenia na poziomie przynajmniej ponadpodstawowym oraz w miarę 
możliwości zwiększanie udziału ludności z wykształceniem wyższym. Ze 
statystyk wynika, że na całym świecie poziom wykształcenia przynajmniej 
średniego staje się powszechniejszy. Taka ekspansja edukacyjna niesie za sobą 
wiele konsekwencji i odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, ekonomiczne 
i polityczne. Niektóre z tych konsekwencji można było przewidzieć 
i diagnozowano je oraz prognozowano w latach 70. Hadjar i Becker[2, s.57] 
zaproponowali typologię skutków ekspansji edukacyjnej za Zachodzie Europy, 
która jest oparta na kategoriach oczekiwanych i niepożądanych konsekwencjach 
w połączeniu ze zmianami pożądanymi i niepożądanymi.

Oczekiwane konsekwencje Nieoczekiwane konsekwencje
Konsekwencje 
pożądane

- wzrost liczby wysoko wykwalifikowanej 
kadry 
- wzrost zamożności społeczeństwa i 
jednostek
- redukcja nierówności edukacyjnych
- mobilizacja polityczna

- wydłużenie się długości życia 
- zdrowsze style życia
- zmiany w systemach wartości

Konsekwencje 
niepożądane

- Częściowe zróżnicowanie kompetencji 
oraz stylów życia w grupie osób o 
najwyższych osiągnięciach edukacyjnych

- Utrzymujące się nierówności 
edukacyjne
-homogenizacja składu 
społecznego uczniów w gorszych 
ścieżkach edukacyjnych 
(migranci, klasa robotnicza)
- spadek poziomu zwrotów 
(zarobków, prestiżu itp.) z 
inwestycji edukacyjnych w 
przypadku osób o średnim 
poziomie wykształcenia
- spadek dzietności

Pojęcie wykształcenia funkcjonuje w refleksjach teoretycznych i praktyce 
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badawczej jako zmienna niezależna, podzielona i uporządkowana na skali, która 
jest jedną z podstaw tworzenia stratyfikacji społecznej. Sposoby uzyskiwania 
pewnych umiejętności i kwalifikacji są dwojakiego rodzaju: 1) wrodzone zdolności 
lub 2) nabyte drogą kształcenia. W praktyce rzadkie są sytuacje, w których obie 
te ścieżki nie są połączone, gdyż najczęściejbywa tak, że w społeczeństwie nie 
brakuje osób uzdolnionych, lecz proces kształcenia jest tak długi, kosztowny 
i skomplikowany, że stosunkowo nieliczni (najbardziej zdeterminowani, 
konsekwentni) mogą zdobyć wykształcenie. W gruncie rzeczy jednak wiedzy i 
kwalifikacji nie można nabyć droga kupna, choć możliwe jest to w odniesieniu 
do szansy uczenia się. Sprawowanie kontroli nad kanałami kształcenia może być 
w pewnych rodzinach czy klasach społecznych dziedziczone jak rodzaj praw 
własności, co w rezultacie przysparza im władzy i prestiżu”[2, s. 15-16]. 

Siła związku między samym wykształceniem a pozycją zawodową 
uzależniona jest też od formy systemu edukacyjnego. Takie sytuacje zdarzają 
się w krajach, w których występuje zawodowy rynek pracy tj. OLM – 
ocupationlabour market. Oznacza to, iż system szkolny zaaranżowany jest 
w taki sposób, by zaspokajać potrzeby systemu zawodowego (np. Austria, 
Niemcy). Jeżeli w krajach wyjście ze szkoły traktowane jest jako wstęp do 
zdobywania doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które uzyskuje się 
bezpośrednio w miejscu pracy (ILM – internat labour market) ta zależność 
jest słabsza (Wielka Brytania, Irlandia). Polska przeszła od systemu OLM, 
zakorzenionego w PRL, do którego pasował on ideologicznie, do zwiększania 
nacisku na szkolnictwo ogólnokształcące i wręcz likwidację kształcenia 
zawodowego (okres transformacji), co nasiliło się za sprawą reform edukacji 
z lat 90. ubiegłego wieku. Spadek znaczenia wykształcenia może być też 
spowodowany wzrostem nieadekwatności struktury edukacyjnej do zawodowej. 
Rozszerzenie możliwości kształcenia na poziomie wyższych uczelni powinno 
przekładać się na zwiększenie liczby pozycji zawodowych wymagających 
wyższego wykształcenia np.. kierownika wyższego szczebla i specjalistów, a 
tego w Polsce jeszcze nie ma. Z kolei podaż ról zawodowych nie odpowiada 
liczebnemu wzrostowi kategorii osób z wyższym wykształcenia, doprowadzając 
do spadki rynkowej wartości wyższego wyksztalcenia [2, s. 21].

Metody pracy i analiza danych
W niniejszym opracowaniu wykorzystano analizę danychzastanych. 

Dane statystyczne powzięto z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego Polski (GUS), Zamieszczone poniżej tabele i wykresy przedstawiają 
dane liczbowe osób z różnego typu wykształceniem oraz 

Tabela nr 1 przedstawia liczbę szkól na terenie Polski w latach 2011-2016.
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Tabela nr 1Liczba jednostek oświatowych w Polsce w latach 2011-2018
Instytucja/Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SP 13 777 13 555 13 446 13 528 13 563 13 517 14 571 14 584

Gimnazja 7 510 7 573 7 612 7 635 7 684 7 706 1 941 1 695

LO 5 093 5 190 4 334 3 991 3 888 3 818 3 717 3 534
Szkoły 
policealne 2 830 2 735 2 467 2 382 2 355 2 331 2 167 1 981

Zawodowe 2 320 2 333 2 257 2 201 2 173 2 158 2 012 2 001

Szkoły Wyższe 453 453 438 434 415 390 397 392

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, 24.04.2020 r.])

Z ww. tabeli wynika, iż najliczniejszą grupą szkół sąszkoły podstawowe 
i gimnazja. Od września 2018 r. gimnazja zostały całkowicie zlikwidowane a 
funkcje gimnazjum przejęły szkoły podstawowe Liczba jednostek oświatowych 
systematycznie zaczyna spada. Danych liczbowe z 2019 r. nie zostały jeszcze 
zamieszczone w bazie danych Banku Danych Lokalnych.

Tabela nr 2 pokazuje liczbowe dane dzieci i młodzież  w ww. jednostkach 
oświatowych.

Tabela nr 2 Liczba dzieci/uczniów/studentów w jednostkach 
oświatowych w latach 2011-2018

Typ jednost/
lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Żłobki 36 664 45 111 54 559 66 365 74 694 87 279 94569 98248

Przedszkola 1 590 606 1 654 541 1 684 439 1 459 850 1 633 192 1 570 318 1629391 1737932

SP 2 187 405 2 160 861 2 152 655 2 306 102 2 480 793 2 296 529 2 658 197 3 043 162

Gimnazja 1 225 807 1 177 480 1 138 592 1 105 868 1 085 275 1 071 302 711 408 354 709

LO 828 287 797 058 751 037 708 407 668 881 640 654 617 667 601 720
Szkoły 
policealne 330 633 334 331 278 972 264 642 255 072 248 072 235 599 218 580

Zawodowe 227 158 211 842 196 553 201 109 189 593 176 920 216 193 198 462
Szkoły 
Wyższe 1 736 612 1 675 815m 1 548 748 1 468 406 1 403 794 1 347 481 1 290 245 1 228 667

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że we wszystkich szkołach 
liczba dzieci/uczniów/studentów spada.

W zamieszczonej niżej tabeli nr 3 przedstawiono liczbę absolwentów szkół 
wszelkiego typu. 
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Tabela nr 3 Liczba absolwentów w jednostkach oświatowych w latach 
2011-2018

Absolwenci/lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SP 378 483 363 407 360 567 351 561 347 998 347 754 434571 456982

Gimnazja 416 379 401 131 387 339 370 650 358 100 353 599 343 311 343 167

LO 264 420 260 028 252 758 228 695 225 227 210 357 202 068 192 632

Szkoły policealne 82 007 87 130 93 187 83 909 78 236 76 383 70 409 65 414

Zawodowe 78 200 74 351 70 881 45 585 58 960 58 145 620118 598 03

Szkoły Wyższe 492 646 484 999m 454 986 424 317 394 987 364 399 387 332 327 360

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Analizując dane tabeli nr 3 można wysnuć wniosek, że liczba absolwentów 
poszczególnych szkół również ulega spadkowi. Najliczniejszą grupą są 
absolwenci szkół wyższych. 

Wykres nr 1 przedstawia liczbę ludności w Polsce na przestrzeni ostatnich 
sześciu lat. 

Wykres nr 1 Społeczeństwo polskie w latach 2011-2018

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Z analizy wykresu nr 1 wynika, iż liczba dzieci i młodzieży pozostaje na tym 
samym poziomie. Osób w wieku produkcyjnym nieznacznie wzrasta. Natomiast 
zauważalny jest systematyczny wzrost liczbyosób w wieku poprodukcyjnym

Wykres nr 2 przestawia charakterystykę polskiego społeczeństwa pod 
względem bezrobocia .
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Wykres nr 2 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach 
2006-2019

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl [24.04.2020 r.])

Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy przez ostanie 10 lat 
wielokrotnie ulegałazmianom; od spadku w 2008 r. po wzrost w 2013 r. Od 2013 
r. liczba osób bezrobotnych systematycznie spada.W 2019 r. poziom bezrobocia 
w Polsce był najniższyod ostatnich 13 lat.

Wykres nr 3 przedstawia zróżnicowania liczby osób bezrobotnych ze 
względu na płeć. 

Wykres nr 3 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych ze względu 
na płeć w latach 2006-2019
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Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Z wykresu nr 3 wynika, że kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne jest 
nieznacznie więcej niż mężczyzn.

Wykres nr 4 przedstawia dane dotyczące wykształcenia osób bezrobotnych. 
Wykres nr 4 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych ze względu 

na typ posiadanego wykształcenie w latach 2006-2019

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Z wykresu nr 4 wynika, że najmniejszą grupą zarejestrowanych jako 
bezrobotni są osoby z wykształcaniem wyższymi ogólnokształcącym. 
Najliczniejszą grupą są osoby z wykształcaniem zawodowym.

Tabela nr 4 przedstawia dane dotyczące liczby osób bezrobotnych ze 
względu na płeć i typ wykształcenia.

Tabela nr 4  Liczba zarejestrowanych mężczyzn bezrobotnych w latach 
2011-2019ze względu na posiadane wykształcenie

Płeć mężczyźni
Lata /Typ 
wykształcenia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wyższe 70 585 80 475 84 744 73 598 64 642 56 107 46 372 41 677 38 653
Policealne, średnie 
zawodowe 172 843 195 957 200 230 165 653 137 247 113 789 88 420 78 386 72 405
Średnie 
ogólnokształcące 69 125 78 490 80 952 67 410 56 479 46 071 36 530 33 308 31 199
Zawodowe 
zasadnicze 308 332 348 578 353 019 291 637 243 366 200 287 153 628 133 610 121 165
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Gimnazjalne i 
poniżej 301 587 334 129 339 482 287 234 245 467 206 674 161 266 139 265 123 537

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Tabela nr 5  Liczba zarejestrowanych kobiet bezrobotnych w latach 
2011-2019ze względu na posiadane wykształcenie

Płeć kobiety
Lata /Typ 
wykształcenia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wyższe 155 247 170 514 174 071 151 843 135 603 121 452 103 119 94 815 86 534
Policealne, średnie 
zawodowe 267 850 276 503 275 844 235 388 203 552 175 524 146 179 134 468 119 209
Średnie 
ogólnokształcące 145 338 147 780 147 850 124 445 108 079 94 799 80 736 75 805 67 798
Zawodowe 
zasadnicze 247 494 255 334 252 645 212 630 181 558 155 214 128 051 114 885 99 642
Gimnazjalne i 
poniżej 244 275 249 055 249 046 215 342 187 346 165 238 137 445 122 669 106 232

Źródło: Analiza własna na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
(https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

Za analizy powyższych tabeli wynika, iż najwięcej bezrobotnych kobiet 
ma wykształcenie policealne, średnie. Mężczyźni zarejestrowani jako bezrobotni 
najczęściej posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe. Najmniejszymi 
grupami bezrobotnych są osoby posiadające wykształcenie ogólnokształcące.

Reasumując kwestie rozważań na temat wykształcenia i wpływu na 
współczesne społeczeństwo polskie można stwierdzić, iż z jednej strony poziom 
wykształcenia jest czynnikiem silnie różnicującym tak dla zbiorowości, jak 
i jednostek. Wpływa na habitus jednostki, jej kapitał kulturowy i społeczny, 
pozycję w uwarstwieniu społecznym, zawód i rodzaj wykonywanej pracy,a 
co za tym idzie możliwości i sposoby zaspokajania potrzeb materialnych i 
niematerialnych, określających wzory konsumpcji, spędzania czasu wolnego 
itp., które wyznaczają styl życia człowieka [2, s. 21].  Z drugiej strony edukacja 
przestała być tym, czym była w erze wczesnej nowoczesności, czyli obietnicą 
pewnej nagrody i sposobem, by do niej dojść. Zdaniem Becka edukacja jest 
dzisiaj biletem donikąd, nie gwarantuje niczego konkretnego po jej zakończeniu 
[3, s. 43]. Masowa produkcja osób z wyższym wykształceniem – tzw. 
inflacja dyplomów (Beck) sprawia, że na rynku znajduje się duża grupa osób 
przeedukowanych (overqualified) w stosunku do potrzeb rynku. Takie osoby 
podejmują pracę na niższych szczeblach [2, s. 47].

Podsumowując rozważania na temat wykształcenia w życiu współczesnego 
Polaka, warto powiedzieć, że popyt na kształcenie, gwałtowny rozwój sektora 
edukacyjnego oraz wchodzenie Polski w sieć zależności międzynarodowych 
i globalnych po 1989 r. spowodowały stopniowe przemiany w paradygmacie 
kształcenia akademickiego, ujętym następnie w ramy instytucjonalno-prawne. 
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Zmiany te są skutkiem uznania, że konieczna jest współpraca sektorów 
gospodarki i nauki, z tym, że nadrzędną rolę przyznano w tych relacjach 
sferze gospodarczej, w czym środowisko naukowe dopatruje się zamachu na 
niezależność nauki i sprowadzanie wyższych uczelni do roli dostarczyciela kadr 
dla biznesu. Model dostosowywania treści i form kształcenia do wymagań rynku 
pracy i zapotrzebowania na konkretne kompetencje często z podaniem dobrze 
funkcjonujących zagranicznych przykładów takiego zorganizowania edukacji 
lansowany jest w dyskursie medialnym, silnie oddziałującym na świadomość 
zbiorową. Promuje się w nim sposób wyjaśniania kariery zawodowej 
z wykorzystaniem studium przypadku. Pokazywane są egzemplifikacje 
(pozbawione wszechstronnej analizy), w których zachowana jest „logiczna” 
ciągłość pomiędzy wykształceniem, stopniami realizacji kariery zawodowej i 
ostatecznym sukcesem. Z drugiej strony opisywane są przykłady oszałamiających 
karier biznesowych, które są udziałem ludzi niemających wykształcenia 
akademickiego, którzy nie ukończyli studiów wyższych albo w ogóle ich nie 
zaczęli. W większości przypadków abstrahuje się od roli kapitału społecznego, 
zbiegu okoliczności, szczęścia, a sukces zawodowy dowodzi słuszności 
konkretnej sytuacji.

W systemach wartości współczesnego społeczeństwa polskiego wartość 
wyższego wykształcenia jest w bardzo dużym stopniu zinstrumentalizowana 
i zależna od zachowań rynku zgłaszającego lub nie zapotrzebowania na 
konkretnego typu specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. 
Przekształcenie strukturalne i organizacyjne systemu szkolnictwa wyższego w 
myśl neoliberalnych ugruntowują utylitarne znaczenie wyższego wykształcenia 
w świadomości zbiorowej. Z kolei można stwierdzić, że sfera edukacyjna 
jest bogatym źródłem problematyki badawczej dla socjologii i innych nauk 
społecznych, gdyż wraz z rozwojem cywilizacyjnym i kulturowym pojawiają 
się w niej ciąż nowe zjawiska powiązane z praktycznie wszystkimi sferami życia 
społecznego. 

Rozwój systemu edukacji zawsze jest związany ze zmianami struktury 
zawodowej i oczekiwaniami na rynku pracy. W klasycznym funkcjonalnym 
modelu szkoły odpowiada ona na zapotrzebowanie gospodarki, przygotowuje 
adekwatna siłę roboczą. Związek ten nie jest jednokierunkowy, gdyż wywołane 
poprzez czynniki ekonomiczne procesy ekspansji edukacyjne powodują zmiany 
w poziomie wykształcenia, zakresie kompetencji posiadanych przezkolejne 
pokolenia a to z kolei pociąga „ciśnienie” na zmiany struktury rynku pracy [3, 
s. 47].

BIBLIOGRAFIA
1. Grodzicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, „Adam Marszałek”, Toruń 

2000
2. Kokocińska A., Społeczna wartość wyższego wykształceni, Wydawnictwo Naukowe 

UAM
3. Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2014,
4. Zieliński J., Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI, [w] K. 



129ВИПУСК 33 (том 1)

Szczepańska-Woszczyna, Z., Dacko-Pikiewicz (red) Edukacja wobec rynku pracy i integracji 
europejskiej, Wyższa szkoła Biznesu w Dąbrowej Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007

Źródła internetowe
1. https://bdl.stat.gov.pl, [24.04.2020 r.])

ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ТА УМОВА 
ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ

Жук-Яремчук Юлія Василівна
аспірант ДНУ імені О. Гончара, м. Дніпро

yaremchuk.ju95@gmail.com
Науковий керівник –

д.філос.наук, доцент каф. філософії Ю.Ю. Бродецька 

Суспільне буття як життя суспільства, народу, етносу, зокрема людини 
відбувається у рамках певногопросторового середовища, де розвивається і 
формується особлива і автентична соціокультурна сутність. Просторове 
середовище постає частиною суспільного буття, власне через те, що 
воно впливає на організацію цього самого буття. Можна зауважити, що 
середовище – це лише один з факторів життєдіяльності суспільства, але 
той котрий має значний вплив як на матеріальне виробництво, так і на 
культурні цінності. 

В академічному тлумачному словнику «простір» визначається, як 
вільний, великий обшир або просторінь, вільне місце, що співвідноситься 
з етимологією слова – «широкий, просторный» [1; 18.]. Сьогодні поняття 
простору раціоналізовано та геометризовано, що вкрай відрізняється від 
автентичних уявлень про простір. Як зазначається в енциклопедії «міфів 
народів світу», простір одухотворений, оживлений та якісно різний, він не є 
пустим та абстрактним, він конституюється із речами, що заповнюють його, 
він завжди заповнений і інакше не існує. Втіленням відсутності простору 
або пустого простору постає хаос[10, с.341-342]. Цікавим є той факт, що 
в українських народних піснях, простір постає символом волі, свободи, а 
отже і щастя [8, с.487-488] – що говорить про закладений потенціал, простір 
у позитиві завжди благо. Тоді як простір у всіх значеннях передбачає місце 
для чогось, місце, що має бути заповненим чимось, простір не може існувати 
сам по собі як щось індиферентне. І таку особливість можна прослідкувати 
у визначенні простору від мистецтва та архітектури до філософії. 

Дещо антонімічне значення простору ми зустрічаємо у атомістів, 
Демокрит у своїй теорії атомів стверджував, що «простір» – це пустота, 
в якій носяться та наздоганяють один одного атоми. Ця порожнеча – вічне 
першоджерело, нерухоме, що не має ніякої взаємодії із тілами та байдужа 
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до них. І саме ця концепція «абсолютного простору» абстрактного та 
нематеріального лягла в основу класичної фізики Ньютона[13, с.157-158]. 
А от Аристотель визначав простір – як суму місць, які нічого не мають від 
тих, що містяться в них, та навіть як небуття.[2, с.126;4, с.80]. Але виникає 
логічне питання, як щось пусте, нерухоме та неузгоджене може містити 
умови для існування та власне життя. Адже просторове середовище 
безпосередньо приймає якості від вміщуваних об’єктів та надає їм якостей. 
Воно апріорі не може бути байдужим, бути небуттям, тоді як усе вміщуване 
таким простором також стане небуттям.

Тим часом, слово «середовище» етимологічно походить від оточення, 
у значенні «все що є навколо середини (навколо мене)» [16]. «Середовище» 
визначається як взаємозв’язок умов, які забезпечують розвиток людини, що 
передбачає власне присутність людини у середовищі, зв’язок, взаємовплив 
та взаємодію із середовищем [6, с.116].Тобто постає як сукупність умов, в 
яких проходить життєдіяльність; оточення; речовини, що має властивості 
та заповнює простір [7].

Це відсилає нас до пошуку «заповненого простору» в античній 
філософії. Так, у Платона ми знаходимо категорію χώρα (тобто «місце, 
земля, країна, сільськогосподарська околиця») що найбільш повно 
відображає поняття «просторового середовища» [12]. «Хора», за Платоном, 
середовище, в якому матеріалізується ідея, порівнюється із матір’ю та 
годувальницею [14]. Але перш за все, це місце, де зустрічається ідея та 
матерія, нематеріальне і матеріальне, надчуттєве та чуттєве. Тобто «хора» 
відображала значення не просто територіально-географічного топосу, 
але місця, що поєднує людський труд, культуру, дух та умови. Зрештою 
суспільство змінює, перевтілює, облаштовує та поліпшує данні умови – 
створює «середовище».

Цікавим аналогом слова «середовище» в українській мові виступає 
«довкілля» (від староукраїнського «около» – довкола, біля), що має значення 
все що навколо по відношенню до особи, природне середовище, оточуючі 
люди, навколишня місцевість [5]. У зв’язку з цим варто звернутись доМ. 
Гайдеггера, який зауважив що, греки сприймали простір як щось заселене 
людьми, адже спеціального слова для позначення простору в них не існувало 
[17, с.146]. Отже, мова йде про місце, яке характеризується за діяльністю в 
ньому, це певний симбіоз землі, культури та людської діяльності.

Символічне єднання людини та просторового середовища 
простежується у В. І. Вернадського, який на межі «природнього» та 
«суспільного» виокремив «антропосферу». На його думку, це поняття 
має відображати ідею розвитку життя на Землі. Людина за рахунок своєї 
діяльності, трансформувала середовище свого існування – трансформувала 
своє соціокультурне середовище, тобто антропосферу. Остання головною 
своєю характеристикою має співіснування законів природного розвитку 
просторового середовища та соціального розвитку [15, с.6]. 

Іншою ідею взаємодії природи, людини і суспільства постає концепція 
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«коеволюції» (М. М. Мойсеєв,Р. Флейвел, С. М. Родін, та ін.), в якій процеси 
розвитку суспільств та природи тісно пов’язані. Звідки випливає принцип 
«гармонізації», який каже нам про єдність між частинами системи, між 
людиною та природою [11, с.156]. Гармонія тлумачиться як впорядкованість 
та узгодженість зв’язків між елементами та цілим у русі [15, с.8]. Рух – 
невід’ємна особливість просторового середовища, воно змінюється, 
трансформується в залежності від впливу на нього суспільного елементу. 
Що знову відсилає нас до «хори». Адже Ж. Дерріда зауважив, що Платон 
поняттям «хора» онтологізував «ритм», що зустрічається у Демокрита 
та Левкіппа.  Ритм – це порядок у русі та упорядкованість частин цілого, 
за Платоном [9, с.63]. Отже, «хора» – це динамічне середовище, що 
характеризується упорядкованістю та гармонією, в якій все знаходить своє 
місце.

Таким чином, людина, як соціальна істота перебуває у тісному 
взаємозв’язку із топосом свого буття. Просторове середовище виступає в 
якості однієї із основних умов та факторів суспільного буття.Саме тому, 
поняття «просторового середовища», «хора» або «довкілля» не можна 
звести лише до значення «природного середовища», адже воно більш 
містке, це певна єдність між усіма частинами системи. Системи, яка за 
своєю суттю має бути позитивна, адже має знаходитися у гармонійному 
симбіозі «суспільство-довкілля».
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WSTĘP
W polskiej przestrzeni medialnej w ostatnim czasie powrócił temat 

aborcji. Stało się tak ponieważ do Sejmu wpłynął projekt ustawy zwiększającej 
ograniczenia dotyczące możliwości jej przeprowadzenia. Temat ten wywołał 
dyskusję na poziomie politycznym, ale także społecznym. Przetoczyła się ona 
przez wiele środowisk, także w Kościele. Wypowiedzi znanych w mediach 
społecznościowych twórców wywołały wiele komentarzy. Mimo, iż twórcy 
reprezentują wiarę katolicką to różnią się w spojrzeniu na całą sytuację. 
Poruszenie wywołane przez dyskusję i fakt różnicy mimo podzielania poglądów 
zbieżnych z wiara katolicką jest motywem podjęcia tego rozważania. 

Niniejsza praca przedstawi złożoność problemu oraz różne punkty 
widzenia obecne w obrębie magisterium Kościoła katolickiego. Rzeczywistość 
nauki Kościoła zostanie zestawiona także z rzeczywistością stanowienia prawa.

W kolejnych częściach tej dysertacji przedstawiony zostanie obecny stan 
prawny dotyczący aborcji, a także omówione proponowane zmiany. Następnie 
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przeanalizowane zostaną publikacje dwóch twórców YouTube, którzy różnią 
się w poglądzie na temat proponowanych zmian. Z uwagi na szerokie grono 
publicystów analizie zostanie podjęta publikacji najpopularniejszego twórcy 
(największa liczba subskrycji) chrześcijańskich treści w Polsce – Adama Szustaka 
i odpowiedzi do niej innego twórcy – Tomasza Samołyka.. Przeanalizowane 
zostaną także reakcje widzów na temat prezentowanych treści. 

Na tematy związane z aborcją powstało wiele publikacji. Zarówno 
dotyczących kontekstu etycznego jak i jego zgodności z nauczeniem Kościoła 
oraz powinnością polityków. Wiele prac naukowych podjęło także temat 
znaczenia i sposobu wykorzystania przez Kościół mediów społecznościowych 
w skład, których wchodzi YouTube. Novum tego rozważania polega na podjęciu 
tego tematu przez katolickich publicystów, a także podjęcia na ten temat po 
raz pierwszy polemiki przez najpopularniejszego twórcę tego typu ojca Adama 
Szustaka. Po raz pierwszy dyskusja na ten temat rozgorzała w takiej skali w 
mediach społecznościowych w obrębie Kościoła.

Wyniki badań przedstawionych w tym artykule ukażą sposób prezentowania 
i argumentowania dotyczącego problemu aborcji, który dla Kościoła katolickiego 
jest szczególnie ważnym tematem. Wyniki analizy odbioru konkretnych treści 
pozwolą na ukazanie zdania odbiorców nowych mediów na przedstawione 
tematy, a także uzupełnią wiedzę dotyczącą sposobu przekazywania wiedzy 
w mediach społecznościowych przez jej twórców. Wyniki tej analizy mogą 
posłużyć za podstawę w dalszych badaniach zarówno w kontekście prowadzenia 
dialogu w mediach społecznościowych jak i problemu aborcji w kontekście 
magisterium Kościoła katolickiego.

Obecny stan prawny dotyczący aborcji w Polsce

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo dotyczące aborcji jest wynikiem 
działań Kościoła katolickiego i środowisk katolickich, które po przemianach 
ustrojowych jakie w Polsce zaszły w 1989 roku chciała doprowadzenia do zmian 
w dotychczasowym prawie. Przed obowiązującą dzisiaj i będącą efektem tych 
działań ustawie z 1993 roku obowiązywała ustawa wprowadzona w 1956 roku, 
która aborcję dopuszczała w trzech przypadkach: 

1. gdy za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie dotyczące 
zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej; 

2. gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku 
przestępstwa; 

3. ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej. 
Praktyka jednak zezwalała na nieograniczoność w dokonywaniu aborcji. 

Działo się tak dlatego, że w wyniku rozporządzenia Ministra Zdrowia istnienie 
ciężkich warunków życiowych określa się na podstawie oświadczenia ciężarnej 
kobiety. W rezultacie aborcję można było dokonywać „na życzenie”. Zabiegi 
wykonywano zarówno w szpitalach jak i prywatnych gabinetach. Przynosiło to 
medykom bardzo duże zyski.[1, s. 227]
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Ustawa uchwalona w 1993 będąca wynikiem kompromisu pomiędzy 
Kościołem katolickim a politykami dopuszcza aborcję w przypadkach, gdy:

1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (do 
chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza (s. 120) 
organizmem kobiety ciężarnej); wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz 
inny niż przeprowadzającyzabieg aborcyjny

2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez 
płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej); 
wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż przeprowadzający zabieg

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego(do 12 tygodni od poczęcia); wystąpienie tej okoliczności stwierdza 
prokurator. [3, poz. 78]

Należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy, mimo iż są wynikiem 
rozmów przedstawicieli Kościoła, nie są w pełni zgodne z magisterium, które 
kategorycznie zabrania zabijania nienarodzonych dzieci. Dlatego też Kościół 
nieustannie apeluje o wprowadzenie takich rozwiązań.[2, s. 121]

Projekt ustawy, który wzbudził takie poruszenie i ogólne dyskusje chciał 
zmienić obowiązujące prawo wykreślając z niego możliwość dokonywania 
aborcji ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych 
wad płodu. Pod tym obywatelskim projektem ustawy podpisało się ponad 830 
tysięcy obywateli. 

Dyskusja twórców YouTube

W związku z wagą tematu i toczącą się wokół niego dyskusją głos w tej 
sprawie zabrał ojciec Adam Szustak. Dominikanin i autor najpopularniejszego 
tego typu kanału w Polsce „Langusta na palmie”. Jego kanał subskrybuje ponad 
649 tysięcy użytkowników, a sam dominikanin jest laureatem nagrody widzów 
w konkursie Grand Video Awardsza produkcję jednego ze swoich odcinków. 
Jego filmy zostały łącznie odtworzone prawie 300 milionów razy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że autor kanału jest kapłanem i dociera do dużej liczby odbiorców, 
to o czym mówi ma dużą wagę. Podczas jednego z kolejnych odcinków podczas, 
którego odpowiadał na pytania widzów, jeden z nich zapytał go o to „czy katolik 
może popierać kompromis aborcyjny?”. 

W opublikowanym materiale ojciec Szustak odpowiada na pytania 
postawione w poprzednich filmach przez widzów dotyczące tego czy jest on 
zwolennikiem aborcji. Odpowiada, że jest absolutnym przeciwnikiem zabijania 
dzieci jednak dyskusja i sytuacja polityczna w Polsce ma wiele wymiarów. Na 
początku zaznacza, że brakuje w Kościele rozmowy na ten temat. Dostrzega, że 
wielu katolików ma zamęt w tej sprawie. Poprzez swoją publikację chce „rzucić 
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światło” na tę sprawę. Zaznacza, że aborcja jest niedopuszczalna w żadnym 
wypadku i katolik twierdzący inaczej błądzi. Przy tym wszystkim mówi o tym, 
że inaczej sytuacja wygląda jeżeli chodzi o prawo. Na całym świecie aborcja jest 
dopuszczalna, czasami nawet bez ograniczeń. Przy zapisach w innych krajach 
przepisy w Polsce są dosyć wyjątkowe i chroniące życie. Następnie autor omawia 
każdy z trzech przypadków zezwalających w polskim prawie na dokonanie aborcji. 
Zwraca uwagę na złożoność każdego przypadku i próbę zrozumienia drugiego 
człowieka. Zaznacza jednak, że dla człowieka wierzącego nie ma możliwości na 
zabijanie nienarodzonego dziecka z któregokolwiek powodu. Jednak dalej autor 
mówi o tym, że sytuacja jest złożona. Stawia pytanie czy w takim przypadku 
katolik powinien bezwzględnie walczyć o brak prawa do zabijania dzieci. Ojciec 
odpowiada, że tak pewnie by było w idealnych warunkach. Te jednak, które 
panują obecnie, takie działanie mogłoby przynieść złe skutki. Jego zdaniem 
sytuacja jaka ma miejsce w Europie i na świecie spowodowałaby, że dążenie 
do zabronienia zabijania dzieci przyniosłaby odwrotne skutki. Wtedy aborcja 
znacznie szybciej zostałaby dopuszczona jako szersza. Na poparcie swojego 
zdania przytacza sytuacje z uchwalania obecnie obowiązującego kompromisu. 
Pyta jak wtedy miał zachować się parlamentarzysta, który jest katolikiem i 
głosując za tymi rozwiązaniami ogranicza je, ale jednocześnie zezwala na 
dopuszczenie w konkretnych przypadkach. Przytacza naukę Jana Pawła II, który 
pisał w Evangelium Vitae, że otwarty sprzeciw wobec aborcji i działanie, które 
w jakimś stopniu ograniczy zabijanie dzieci jest słuszne. Autor mówi o tym, że 
kiedy w 2017 roku próbowano pierwszy raz wprowadzić zmiany w ustawie na 
ulice wyszły protestować kobiety w tzw. „czarnych marszach”. Jego zdaniem 
takie działanie więc w przyszłości przyniesie jeszcze szerszy dostęp do aborcji 
niż obecnie. Mówi o tym, że trzeba zdawać sobie sprawę z warunków w jakich 
żyjemy. Siły proaborcyjne w wypadku uchwalenia takich przepisów, mogą jego 
zdaniem zrobić odwet i znacznie rozszerzyć prawa do zabijania. Przytacza słowa 
papieskiego rekolekcjonisty, który mówił o tym, że pierwsi chrześcijanie nie 
mogąc zmienić prawa zmieniali obyczaje. Zdaniem dominikanina my zamiast 
obyczajów próbujemy zmieniać prawo. 

 Film ten obejrzano prawie 185 tysięcy razy. Ogólna ocena tej publikacji 
to ponad 7 tysięcy 200 głosów pozytywnych i 791 negatywnych. Pod filmem 
znajduje się 3417 komentarzy. Niemożliwym jest przedstawienie na potrzeby 
tej dysertacji wszystkich opinii zawartych w komentarzach. Aby przedstawić 
ogólną opinię widzów pod tym filmem przeanalizowane zostanie pięć, z którymi 
zgadza się największa liczba użytkowników. 

Mr Trabant 912
Proszę o modlitwę za moją mamę. Niestety, wyniki jej badań wskazują na 

ciężką chorobę. Jestem już dorosłym mężczyzną, ale rozpłakałem się. Matkę ma 
się tylko jedną, a ja nie wyobrażam sobie życia bez niej. Dziękuję wszystkim za 
szczere modlitwy za moją mamę i za mnie, abym podołał psychicznie w tych 
trudnych chwilach i mógł wspierać mamę.
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Maciek Zagwojski 748
To mój (prawie) pierwszy komentarz, w każdym razie pierwszy poważny i 

mam nadzieję, że nie zniknie w gąszczu innych...
Nie będziemy mieli AUTORYTETU w kwestii aborcji dopóki nie 

zaczniemy KOCHAĆ DZIECI - wszystkich dzieci!
- dzieci księży 
- dzieci z „nieprawego łona” - tzw „bękartów”
- dzieci chorych 
- dzieci naszych nieletnich dzieci
- dzieci uczniów katolickiej szkoły 
- dzieci poczętych z gwałtu 
- dzieci prostytutek 
- dzieci „dzieciorobów” 
- ...
Jeśli dziecko (każde!!!) nie stanie się dla nas wierzących świętością i 

Bożym darem nigdy nie uda nam się wygrać z nieprzyjacielem (diabłem).
Jeśli nie będziemy chcieli przyjąć każdego dziecka (i jedno „okno życia” w 

województwie to za mało!) nie wygramy!
Jeśli nie zmienić poglądów i języka jakim jako wierzący się posługujemy i 

nie postawimy miłości na pierwszym miejscu i bez żadnych „ale” nie wygramy 
z aborcją!

Renia Renia 562
Myślę, że szeroko zakrojona kampania proadopcyjna wraz z edukacją 

narodu (by w żaden sposób nie krzywdzono rodzin adopcyjnych) mogłyby 
przyczynić się do zmniejszenia liczby aborcji. 

Kiedy moi adoptowani synowie pytali mnie  kto ich urodził, powiedziałam, 
że takie dobre panie urodzily ich dla mnie, bo ja nie mogłam. 

Kiedy byli starsi i więcej rozumieli, drążyli temat i uświadomiłam im, że 
ich biologiczne mamy (gdyby tylko chciały) mogły ich usunąć i nikt by się o tym 
nie dowiedział, ale one były bohaterkami, bo nosiły ich  9 miesięcy pod sercem 
a potem oddały z ważnych powodów w obce ręce. 

I musimy je szanować za to, że dały im życie.
Nawiasem mówiąc wiele krzywdy wyrządzali nam ludzie z sąsiedztwa z 

powodu adopcji, w szkole też. 
Oto nasza Polska właśnie.

Baw wab  408
11lat temu lekarka zadała mi  pytanie: ciąża zagraża pani życiu usuwamy? 

Odpowiedziałam, że nie i urodziłam zdrowego synka.  Dziękuję Bogu, że go 
mam!
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Maks Zet 380
A ja mam 43 lata. Mamie dali wybór czy usunąć ciąże ze względu na 

zagrożeniem ze będę upośledzony, ze względu na różnice grupę krwi Mamy i 
moja. Dzięki Bogu i Mamusi żyję, mam cudowną żone i dwóch synów i chyba 
nie jestem niepełnosprawny (ale to kwestia diagnozy)....Wszystko w rękach 
Boga...

W komentarzach widzowie zgadzają się z opinią autora filmu. Dodatkowo, 
jak pokazuje przykład drugiego pod względem popularności kanału, otwarcie 
wzywają do zmiany obyczajów o których mówił autor filmu. O konieczności 
edukacji w tym zakresie i możliwości zredukowania dzięki temu aborcji 
traktuje także trzeci wpis. Najpopularniejszym komentarzem jest ten z prośbą 
o modlitwę. Pod każdym wpisem znajdują się takie reakcje. Popularność akurat 
tego wpisu świadczy o wysokiej wrażliwości i docenianiu roli modlitwy wśród 
odbiorców publikacji Adama Szustaka. Dwa kolejne są przykładem świadectw 
ludzi. Świadczy to o aktualności i realności problemu, którego dotyczy film. Nie 
jest to problem wymyślony, ale realnie obecny w Polsce i dostrzegają to również 
widzowie kanału „Langusta na palmie”.

Na publikację ojca Adama Szustaka odpowiedział inny katolicki twórca 
YouTube Tomasz Samołyk. Jego odpowiedź była często zamieszczana także 
w komentarzach pod filmem dominikanina jako przedstawienie prawidłowego 
poglądu na sytuacje oraz odpowiedniego podejścia do dyskusji.

Kanał Tomasza Samołyka ma prawie 55 tysięcy subskrypcji. Łącznie 
publikacje tego YouTubera zostały wyświetlone prawie 6 i pół miliona razy. 
Publikacja, w której autor wchodzi w polemikę nosi tytuł „Nie zgadzam się 
z ojcem Szustakiem (o kompromisie aborcyjnym)”. Obejrzano ją prawie 82 
tysiące razy i zebrała pod sobą 1459 komentarzy. 

W swoim nagraniu publicysta zaznacza, że zgadza się z pierwszą częścią 
filmu ojca Adama Szustak, w której kategorycznie potępia i neguje aborcje 
pod każdą postacią. Jednak druga część wypowiedzi duchownego jest dla 
niego elementem z którym chce podjąć dyskusję. Zaznacza, że argumenty 
który przytoczy nie są tylko jego przemyśleniami, ale także zdaniem jego 
widzów, których poprosił o wyrażenie swojego zdania w odpowiedzi do 
dominikanina. Pierwszym argumentem, z którym nie zgadza się autor tego 
nagrania jest ten mówiący o tym, że ograniczenie aborcji spowoduje odwet ze 
stron proaborcyjnych, które zezwolą na szersze zabijanie dzieci. Argumenty 
za tym, że działo się tak w innych krajach Tomasz Samołyk uważa za 
nietrafione ponieważ żadne przesłanki nie mówią, że na pewno tak stanie się  
i w Polsce. Szczególnie, że w naszym kraju jesteśmy osadzeni w innej kulturze, 
wychowaniu, tradycji i sytuacji politycznej aniżeli zachodnie kraje. Dodatkowo 
twierdzi on, że środowiska lewicy w przypadku dojścia do władzy niezależnie 
od poczynań obecnych, doprowadzą do zliberalizowania przepisów aborcyjnych 
o czym mówią od lat. Kolejnym argumentem przeciwko rozumowaniu 
dominikanina jest ten odnoszący się do konieczności zmiany obyczajów, 
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edukacji a nie wprowadzania zakazów. Tomasz Samołyk nie zgadza się z tym 
zdaniem gdyż według niego aborcja jest zabójstwem i złem. Pyta dlaczego zatem 
prawnie zakazywane jest mordowanie dorosłych osób aby je chronić, a nie jest 
robione to w przypadku nienarodzonych i bezbronnych dzieci? Idąc tym tokiem 
w przypadku morderstw nie należałoby zakazywać gdyż jest to bezcelowe 
a wystarczyłoby edukować. W tym kontekście odpowiada także na argument 
papieskiego rekolekcjonisty, który przytacza Adam Szustak. Zdaniem Tomasza 
Samołyka nie można mówić, że prawo nic nie daje. Nie należy kłaść nacisku 
na zmianę obyczajów, a należy zmieniać i prawo i obyczaje. Podaje przykład 
kradzieży i pyta dlaczego zatem na przykład kradzież nie jest dozwolona w trzech 
przypadkach? Trzecim argumentem ojca Szustak, z którym dyskutuje autor tego 
filmu jest przywołanie słów Jana Pawła II. Zdaniem Samołyka dominikanin 
miał czyste intencje w interpretacji tego, jednak przytaczanie tego argumentu 
z momentu uchwalania kompromisu aborcyjnego w odniesieniu do obecnej 
sytuacji jest niedopatrzeniem. Słów papieża nie należy przytaczać obecnie gdyż 
dotyczyły one innej rzeczywistości i uchwalania prawa w 1993 roku. Dodatkowo 
Samołyk przytacza kolejny fragment encykliki Evangelium Vitae, w którym Jan 
Paweł II mówi o całkowitej sprzeczności prawa Bożego i aborcji, tym samym 
negując w obecnej sytuacji kompromis aborcyjny.

Oceny pod tym filmem, tak jak u Adama Szustaka, są pozytywne. Publikacja 
zebrała ponad 3 tysiące 800 pozytywnych reakcji przy 408 negatywnych. W 
komentarzach przeważa wdzięczność wobec tego nagrania i konieczność takiej 
narracji w sprawie aborcji. Utrzymując kryterium analizy odbioru widzów w 
przypadku tego filmu także zostanie przedstawionych pięć najpopularniejszych 
z nich.

Dobra Nowina 363
Wielki SZACUNEK! 
Dziękuję za odwagę i świetne podejście do sprawy!
Kształtujmy i prawo i obyczaje!

Krzysztof Malerczyk 149
Choć jestem fanem Ojca Szustaka nie bezkrytycznym bo z niektórymi 

jego spojrzeniami bym się nie zgodził i taką sprawą jest jego spojrzenie na 
tzwkompromis aborcyjny .Tutaj masz pełne moje poparcie i w zupełności się z 
tobą zgadzam

Konrad grondek 114
Bardzo dobry odcinek. Mam wrażenie, że kwestia aborcji została 

podniesiona przez o. Szustaka jako efekt pojawiających się filmików z Aby 
Johnson z jej wizyty w Polsce. Jak stwierdziła: nie ma kompromisów z diabłem.

Paullus77    96
Czekałem na głos sprzeciwu wobec tej części słów ojca Adama i cieszę 
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się, że zrobiłeś to ty i to najdelikatniej jak potrafiłeś, bo też bardzo szanuję ojca 
Adama za jego cenne słowa. Dzięki! :) Niech wam Chrystus błogosławi!

Kwachu 94
Szczęść Boże Wszystkim ♡♡

W swoich opiniach widzowie wyrażają wdzięczność autorowi filmu za 
rzeczowe argumenty i trafne ujęcie problemu. Najpopularniejszy komentarz 
zwraca uwagę na trafność argumentu dotyczącego jednoczesnego kształtowania 
prawa i obyczajów. W kolejnych wpisach widzowie dzielą się odrębnym 
zdaniem niż ojciec Adama Szustak i wyrażają podziękowania autorowi filmu 
za merytoryczne i trafnie postawiony sprzeciw wobec słów duchownego. Takie 
głosy świadczą o poszukiwaniu przez widzów przekazu z którym mogliby się 
zgodzić. Wielu z nich zaznacza, że Adam Szustak jest dla nich autorytetem jednak 
nie we wszystkim się zgadzają. Taka polemika więc, co można wywnioskować 
z komentarzy, jest bardzo potrzebna i pozwala odbiorcom takich treści na 
YouTube odnaleźć swoją narrację. Dodatkowo w jednym z najpopularniejszych 
komentarzy pojawia się argument, który krytykuje dominikanina. Użytkownik 
przytacza słowa niegdysiejszej aborcjonistki a obecnie zwolenniczki życia i 
przeciwniczki aborcji Aby Johnson. Mówiła ona o braku możliwości zawierania 
kompromisów z diabłem. Argumenty przedstawione przez Adama Szustaka są 
więc odbierane także jako próba „układania się” ze złem.

Podsumowanie

Przedstawiony w niniejszym artykule problem jest ciągle aktualny. 
Podziały wynikające z postrzegania jego rozwiązań zdają się być także cały czas 
aktualne. Opinie przedstawiane przez ludzi związanych z Kościołem katolickim 
są różne, mimo zgody co do istoty aborcji określanej jako morderstwo. Po 
przedstawieniu wypowiedzi obu twórców dostrzec można przede wszystkim 
chęć podjęcia dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Sposób postrzegania 
konkretnych problemów związanych z legislacją dotyczącą prawa aborcyjnego 
wynika także z interpretacji nauczania Kościoła. Świadczą o tym przytoczone w 
obu przypadkach fragmentu encykliki Evangelium Vitae, które ze względu na 
interpretacje są przedstawiane z różnej strony do obecnego problemu. Odbiór 
tych publikacji przez widzów pozwala wysnuć wniosek, iż treści przekazywane 
w takich publikacjach są opiniotwórcze. Wywnioskować można także 
potrzebę przedstawienia swojego zdania. Wielu użytkowników zgadzając się z 
prezentowanym przekazem zaznaczała, że właśnie taki jest jej punkt widzenia i 
cieszy ją, że został wypowiedziany. Widoczna jest więc tutaj potrzeba ekspresji, 
którą widzowie przenoszą na autorów mediów społecznościowych. Obaj autorzy 
zgadzają się z nauczaniem Kościoła a odmienny pogląd na sprawę dotyczącą 
rozwiązań prawnych spowodowany jest przez inną interpretację znaków czasu 
jakimi niewątpliwie są wszelkie aktywności i poruszenia w społeczeństwie w 
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momencie pojawienia się tematu aborcji.
 Jako jednej z najważniejszych efektów podjęcia refleksji na temat 

aborcji i dyskusji o niej w obrębie Kościoła jest konieczność prowadzenia dialogu. 
Różnice, jak widać, pochodzą z różnej interpretacji więc w momencie dyskusji 
owa interpretacja może być korygowana i prowadzić do prawdziwych wniosków. 
Złożoność tego problemu został wykazany w odmienności obu filmów, a także 
zdań widzów. Konieczność prowadzenia dalszych obserwacji w obrębie toczenia 
się dyskusji w tej sprawie szczególnie w mediach społecznościowych wydaje 
się oczywista. Podsumowanie przeprowadzonej analizy pokazuje też, żezmiana 
w dyskusji w sferze dotyczącej nauczania Kościoła a także zwiększenie jej 
częstotliwości może przynieść dobre owoce w postaci wypracowania jak 
najbardziej możliwego wspólnego stanowiska i ograniczenie chaosu dotyczącego 
poszczególnych spraw.
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PATTERNS OF FATHERHOOD HERE AND NOW - NEW FACES
OF CONTEMPORARY REALITIES

Kawa Janusz 1

University of Rzeszow

 „…being a father means that you have won the desire to be for someone else 
over the desire to be for yourself. It means that you put yours aside to take care 
of someone else. Being a father means being able to give without humiliating. 
It is to have patience and wait for the son to come home and bring you his story. 
To be a father is to see his son when he is still far away, run to meet him, throw 
himself on his neck and kiss him. To be a father is to have the initiative of love. 

1  januszkawa7@msn.com
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Being a father is the peak and fullness of male maturity”.
John Paul II2.

Admission
Our Great Pope John Paul II perfectly described the escape from the 

responsibility of fatherhood. According to the Pope, the escape to the man’s 
consciousness comes information that next to him is someone else, someone who 
counts on him or a clumsy child. The loneliness of the father is absorbed by the 
presence of the child. This child presence demands time and dedication from the 
father. Thus, a new relationship of father and child is slowly being born, which 
in time will become fundamental in the life of a man. Focusing on oneself turns 
into focusing on the needs of the child. A man’s life is beginning to take on new 
dimensions. A new goal, new responsibilities often allow the father to be a better 
person, but this is not always the case3.

The dynamically and constantly occurring cultural, social and psychological 
changes influence the modern picture of fatherhood, which was often pointed out 
by John Paul II. In accordance with the teachings of John Paul II, they also affect 
the general relationship between men and women, which in turn translates into 
a change in the model of marriage and partnerships. The contemporary image 
of the father is based on two basic masculinity patterns: modern and traditional. 
As mentioned earlier, the traditional paradigm is associated with domination, 
strength and power, which in turn was also associated with social prestige and 
dominance over women and children. This approach was associated with non-
emotional relationships because they were reserved only for women4. 

A second, contemporary pattern sees equality between a man and a woman 
in a relationship. The basis of mutual existence is not domination, but partnership. 
The man’s emotional zone is currently similar to that of a woman, as well as 
many functions and features strictly assigned to one sex, it is now distorted and 
fluid. Both fatherhood and motherhood are invaluable and inseparably connected 
with each other because they form a complementary whole5.

Vision of being a father in the teaching of John Paul II
Paternal attitude is somehow forced by children. If this attitude in priests 

does not appear, we will still be dealing with boys who were burdened with great 
responsibility, and not instructed by what channel real power flows. So if the 
priest does not grow up to fatherhood, he will remain a neurotic, struggling boy, 
fighting for his own. Such a man should be feared. Ambitions in combination 
with undirected and uncontrollable emotionality wreak havoc on people and 
their environment. Personality immaturity, self-centered expression is expressed 

2  Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle bożym, online: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
przemowienia/ojcostwo_macierzynstwo_27051999.html, dostęp: 01.01.2020r.

3  Ibidem.

4  Grygiel A., Nowy model ojcostwa, Lublin 2017, s. 48.

5  Ibidem., s. 51.
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in the ambiguity of behavior, the constant desire to attract attention and be in the 
center, or in the desire to dominate6.  

Fatherhood
It should be emphasized, however, the difference between men who become 

fathers at a late age and those who have already raised their offspring. Men 
belonging to the second category in question have a stable life in which nothing 
prevents their development and education. For fathers who begot a child over 40 
or 50, the situation is completely different. They are too absorbed in new family 
life to be able to actively participate in lifelong learning. They focus primarily on 
earning money that is able to ensure the safety of their family. For social reasons, 
they are also not treated adequately to their age, because the environment forces 
them to preserve youth and vitality7. 

A child for an elderly man is also a source of pride and emphasizes his 
physical fitness. Therefore, he does not feel the internal need for education, 
because he feels younger than his peers. A child is able to rejuvenate a man 
and his approach to life. It is able to make a man overestimate his abilities 
and perceive himself inadequately and inadequately. The disturbed self-image 
means that the man does not take adequate roles and does not focus on further 
development, as well as gives up further education8. 

Fatherhood requires a lot of time, energy and above all courage. Men are 
able to break down barriers and their individual weaknesses in undertaking 
professional work in a given position. In addition, men can overcome anxiety 
when practicing extreme sports and when exercising over the strength of 
their body. However, apart from the outside of a man, you can find a person 
who is particularly afraid of contact with another stranger or is afraid of his 
predispositions regarding raising a child9. 

When analyzing the issue of old age, it is also worth paying attention to the 
fact that it affects the educational and professional opportunities of men. Men 
who become elderly fathers have definitely less free time and energy to make 
additional efforts towards professional development or education. Most often 
they are forced to remain professionally active to ensure the safety and material 
resources of the family and child. Also, due to the socially beaten father’s 
model, which is the active head of the family ensuring its fulfillment of needs, 
participation in educational initiatives organized by Universities of the Third Age 
is not desirable and perceived positively. A man who participates in educational 
activities in the elderly, who additionally has a family to support, is seen as not 
very resourceful in life and admits his old age. This is in contradiction with the 
model of the professionally active father who is able to provide his woman and 
child with stability and financial liquidity10. 

6  Grygiel A., Nowy model ojcostwa, Lublin 2017, s. 101.

7  Ibidem., s. 111.

8  Ibidem.

9  Grygiel A., Nowy model ojcostwa, Lublin 2017, s. 46.

10  Szukalski P., Małżeństwo: początek i koniec,Łódź 2015, s. 110.
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Being a father requires both love, dedication, courage, time and giving up 
the freedom associated with exceeding one’s own abilities, which often causes 
fatherhood to outgrow men. This is a completely different role, which for many 
men is something completely new, alienated and unwanted. All difficulties 
arising from accepting the situation and taking over the role of father result from 
the lack of experience of a man in a positive aspect, who was brought up without 
a male pattern in childhood. Men who were deprived of their father in childhood 
or in the immediate vicinity did not have a male pattern, are lost leading them to 
identify with their mother. The process described above often leads to desecration 
and resignation of the father from his function in the family. The reason for this 
is too much identification with the mother, who was the only role model in the 
childhood of a man11. 

The concept of fatherhood and the role of father
Nowadays, the role of the father is redefined and based on the new roles 

that fathers play in family life and modern society. The new concept of paternity 
replaces the traditional concept and is based primarily on gender symmetry, 
participation in household responsibilities, and the role of family upbringing. The 
new approach to paternity also leads to a decrease in the current male authority. 
Traditional man’s functions include educational, economic or procreative are 
shaken by women’s professional work and increased family consumption. It is 
worth noting that cultural, economic, religious and psychological changes are 
not without significance in the modern image of a man as a father. These changes 
interfere in existing relationships between men and women also in the aspect of 
marriage and creating a family12.

In the modern world, the image of masculinity can be determined using two 
patterns. The first of them is a traditional pattern, which is associated primarily 
with strength, self-control, success, social prestige, as well as the dominant 
role towards women. It can be seen that the traditional pattern largely involves 
an emotional approach focused on women’s feelings. The second pattern is a 
contemporary pattern that is based on the principles of equality between women 
and men. It assumes the lack of domination of the principle of shared existence 
and replaces it with partnership. The emotional sphere of men is comparable 
to the female sphere along with the gradual assumption of functions and 
features replaced by the traditional masculinity pattern. It is worth noting that 
both motherhood and fatherhood are connected and complementary, creating a 
unified whole of processes that are referred to as parenthood. In connection with 
the above, it can be stated that the analyzed problem is the result of a crisis 
of marriage and family and not as many researchers claim from the disturbed 
identity of a man13. 

It is worth noting that universal divorce policy strengthens the belief that 
a man who is a father can easily free himself from paternity duties and may 

11  Ibidem., s. 112.

12  Kubicki P., Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2015, s. 11.

13  Ibidem., s. 12.
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be replaced by another man. The civilizational, cultural and economic changes 
taking place are external factors including aspects such as the absence of the 
father and create a number of resistance to taking family responsibilities. 
However, it should be emphasized that they often show the weakness of men and 
their helplessness in the form of a lack of confidence, emotional immaturity and 
excessive ambitions towards the world. Fatherhood requires not only the above 
qualities but also courage or energy14. 

It is worth emphasizing that a man can overcome weaknesses in undertaking 
professional work, extreme sports or self-denial in aspects of exercise or nutrition. 
However, it should be remembered that a man is often a person who is afraid 
of contacting another person or undertaking a child raising. The requirements 
of love, dedication of time and freedom often exceed the possibilities of a 
man giving up escaping from a reality he does not identify with. It should be 
remembered that the difficulties arising from the role of the father result from the 
lack of positive experiences, among others raised without a father. Most adult 
men who have been deprived of their father or male role in childhood are often 
lost, which leads to identification with maternal behavior15. 

The process leads to insults and failure to take up the function of father 
in the family due to excessive attachment to the mother. However, it should 
be noted that in some men you can see a lack of emotional maturity in both 
emotional and psychological issues. This attitude from the psychological point of 
view is often referred to as the Peter Pan complex. Such men usually infantilize 
reality and tend to be eloquent, friendly and well-dressed. On the other hand, 
immaturity manifests itself in relation to playing with life, the lack of building 
lasting relationships with other people and concentration only on oneself and 
one’s own aspirations. In such situations, a woman adopts a mother’s attitude. He 
is the conductor in every case and the man does not feel a sense of responsibility 
for his wife and his children. This attitude of a man as a father means that he will 
not ensure the safety of the family and will not give his children self-confidence16.

It is worth noting that a man who has in no way experienced the closeness 
flowing from paternity will have difficulty in establishing good relationships 
with both children and his wife. Another phenomenon more visible in men 
than women is the rejection of painful experiences, resentment or frustration 
through alcohol abuse. It is a kind of escape of a man from everyday difficulties 
causing deeper and deeper mental breakdown. Fathers, although they are seen as 
indispensable in raising children, are often silent in many statistical surveys. This 
is due to the availability of statistical data that does not focus on the father’s role 
in the scope and detail of the data.17. Usually, information about fathers concerns 
their age and being in or out of partnership. There is also a particular category 
of fathers. They are elderly fathers who often have children. It is very difficult 

14  Ibidem.

15  Ibidem.

16  Ibidem.

17  Budrowska B., Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa,Poznań 2014, s. 38.
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to clearly define the censorship regarding the determination of late paternity. It 
would seem that one should assume that in late fatherhood it will be attributed to 
age than to the beginning of late motherhood18. 

It is also worth noting that society is more relevant to aging men than to 
aging women. Nature also approached the attitude of men aging biologically 
more gently. It is also worth emphasizing that confirmed DNA tests indicate 
that the oldest man who became a father was 94 years old. However, when it 
comes to women, the oldest woman who gave birth to a child was 64 years old19. 
Considering the above perspectives, it should be noted that in the case of the 
definition of paternity, most often the birth of a descendant falls within 35 years. 
So it should be assumed that late paternity begins in the 1940s. This is supported 
by practical considerations, which were based on the grouping of statistical 
data in specific age groups. Analyzing individual decades, one can notice the 
changing importance of late paternity in Poland. In the 1930s, fathers aged 40 
and over were responsible for almost 1/5 of births20. 

It is worth noting that this was primarily due to births in families with many 
children. Over time, along with the reduction in the number of births in families, 
there was a rejuvenation of the father’s community. The effect is visible in the 
analyzed documents, which show that as early as 1990 fathers under 30 years 
old had a child in 60% of cases. These changes attracted not only the fathers but 
also the mothers community. The later period worked in the opposite direction 
as a result of socioeconomic changes, such as an extended period of education, 
instability of the professional situation during the first years of career, change in 
preferences regarding marriage and social changes related to childbearing. As a 
result of changes, currently only every eleventh father (8.5%) already belongs to 
the category being analyzed21.

Late-fatherhood is a very interesting issue, especially because of the 
times that favor social change and reduce the ease of communication between 
generations. It should be emphasized that the increase in the intergenrational age, 
i.e. the increase in the middle age of both parents in relation to newborn children, 
increases the problems of parent-child communication. Even greater and more 
serious problems arise when the difference between the age of the parent and 
child is significant, reaching over 40 or 50 years22. 

In the modern world, this difference means raising a child in a completely 
different than generally accepted normative and moral context, which in many 
cases leads to emerging intergenerational conflicts. If the conflict situation 
persists, it is worth noting that there is a risk of lowering the quality and frequency 
of parent-child contact. The natural reduction of vitality and strength of elderly 
fathers significantly affects the building of a model for a child and activities 

18  Ibidem., s. 39.

19  Ibidem.

20  Badinter E., XY tożsamość mężczyzny, Warszawa 2016, s. 69.

21  Ibidem., s. 70.

22  Grygiel A., Nowy model ojcostwa, Lublin 2017, s. 55.
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related to, e.g. playing with a child, because it requires physical endurance23. 
Becoming a father at a late age also means the appearance of so-called 

biological orphanage, the scale of which decreases due to a long period. In 
addition, men aged 40 and over who have a child often encounter the ambivalent 
attitude of society towards them and the name of grandparents for their children. 
In addition, at the age of the beginning of adulthood by the children of late 
fathers, there are health problems. This is mainly due to age and withdrawal from 
working life. In addition, you must pay attention to the difficulty arising from the 
desire to help the child in financial terms, which is often difficult with financial 
liquidity of the father. Another important aspect resulting from late paternity is 
the disturbed role of the grandfather, who is unable at his age to meet the tasks of 
his grandfather or just having fun with his own grandchildren24.

The traditional paradigm of masculinity and fatherhood perceived the man 
as the creator of culture and the character who ruled over everything. He was 
also identified with the individual who realizes himself in all male areas. This 
paradigm was binding and performed all over the world. Women in those days 
had a much lower and less significant social position. They were responsible for 
giving birth to children, later looking after them, as well as taking care of the 
whole house. These tasks were seen as far less responsible and relevant. This 
division was determined primarily by the Judeo-Christian religion. The fact that 
he was born as a boy automatically guaranteed a better, more privileged social 
position25. 

Masculinity was considered a trait established once and for all and resulting 
solely from biology. Men in those days should not openly express their feelings, 
and their thinking should be only rational and quantitative. The relatively more 
privileged position of men was the result of having unique and unique abilities 
and innate life predispositions. Most men are afraid of losing power and of this 
privileged position in society. The effect of this is that the paradigm in question 
is still present and has a relatively strong position26. 

The man’s role was strictly managerial and main. The spouses had a duty 
to care for each other and to remain faithful, and the man’s task was to free his 
woman from hard, male work. Traditionally, marriage was based primarily on a 
jointly defined interest, which was a permanent and lasting relationship, which 
at that time had an institutional character and relations in it had a material and 
material dimension. In those days, parents were responsible for the selection of 
spouses, because they were guided mainly by economic considerations and not 
mutual feelings and emotions between future spouses. Children were identified 
with a workforce that performed its tasks from an early age. A larger number of 
children was tantamount to having more hands to work. Children were also a 
type of security and care for old age. They were treated as an economic category 

23  Ibidem., s. 58.

24  Ibidem., s. 61.

25  Szczepaniak M., Libido dominandi. Męski habitus w świetle teorii socjologicznych, Poznań 2013, s. 76.

26  Ibidem., s. 77.
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of some sort27.
When analyzing the father-child relationship, it should be emphasized that 

they were characterized by a very large distance, and they were mainly limited 
to fulfilling tasks on the farm, which were strictly determined by the father. In 
the case of middle class and intellectual families, there was also a dominance of 
the position of a man over his wife and their children. He was perceived as the 
breadwinner and head of the family, while his wife’s tasks included fulfilling 
household duties and supporting her husband in all his activities. She took care of 
his welfare and stood by his side. The husband, in turn, was obliged to work and 
provide for the family he was constantly looking after and for whom he ensured 
safety28. 

The role of the father was inscribed in power and unwavering authority, 
which influenced his ability to make the most important key decisions regarding 
raising children and the whole family life. The child was perceived as the greatest 
value for the whole family, which translated into giving him the greatest care and 
attention to ensuring the fulfillment of needs and education. This was particularly 
important in the case of intellectual families29. 

Currently, we can see a clear redefinition of the father’s role, which shows 
completely new roles and tasks fulfilled by the father both in the whole society, as 
well as on the level of family life only. The traditional approach discussed above 
has been replaced by a new one based on gender symmetry, equal participation in 
household chores, as well as fulfilling the main role in raising children. The result 
is a gradual weakening of the general authority of the institution of fatherhood 
and of man as an individual30. 

Summary
When analyzing the traditional family, it should be emphasized that each unit belonging to 

it had a strictly defined role, function and scope of duties and assigned rights. In the peasant family 
there was a strict division of activities into male and female. The woman was responsible for both 
housework and help for men in farm work. In turn, the husband was responsible for carrying out 
the heaviest work and allocating tasks among individual family members. He was also responsible 
for later supervision and control over activities performed by other people. Both the wife and their 
children should show obedience to the man and submission to his will31. 

The functions previously fulfilled by men (procreation, upbringing, earning) have been 
strongly shaken by women’s professional work and the increase in the general needs of the family, 
which focus on consumption. Performing gainful work is also associated with the occurrence of 
mental discomfort, which is caused by increasing unemployment and a constant increase in 
aspirations and requirements for employees32. 

“It is never too late to start again, to follow a different path and try again. It’s never too late to 
catch the last train at a bad event station and get to your dreams”.

Pope John Paul II

27  Ibidem., s. 79.

28  Kubicki P., Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2015, s. 101.

29  Ibidem., s. 100.

30  Ibidem.

31  Ibidem., s. 78.

32  Siemieńska R., Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi,Stalowa Wola 2009, s. 49.
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Summary
Patterns of fatherhood here and now - new faces of contemporary realities

The purpose of this article is to familiarize the reader with issues related to fatherhood. 
Becoming a father is easy, but it is probably a much more difficult challenge nowadays. Sometimes a 
man is not fully ready and at the same time prepared to perform the function of father. A responsible 
man and father of his children is one who thinks about his offspring and supports him at every 
stage of development. The current functions fulfilled by men, i.e. procreation, upbringing, earning 
have been strongly shaken by women’s professional work. Today’s paternity authority has lost many 
valuable values due to the many negative phenomena that are part of the consumer society. Currently, 
a clear redefinition of the father’s role can be seen, which reveals completely new roles and tasks 
fulfilled by the father both in the whole society, as well as on the level of family life only.

Keywords: man, authority, father, child, responsibility, relationship
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WYBRANE MODELE MOTYWACYJNE W PSYCHOLOGII
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Streszczenie
Artykuł prezentuje opis porównawczy wybranych modeli motywacyjnych 

wraz z ich przedstawicielami, którzy stali się twórcami różnych teorii motywacji. 
Następnie przedstawiono owe koncepcje badaczy pod względem dominującej w 
danej teorii hipotezy motywacyjnej.W dalszej części artykułu zwrócono uwagę 
na związek między poszczególnymi modelami motywacji a udziałem struktur 
mózgowych kierujących realizacją motywów/ motywacji przez człowieka.

1 https://orcid.org/0000-0002-0249-4601
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Słowa kluczowe:modele motywacyjne, hipotezy motywacyjne, układ 
nerwowy

Modele motywacjiopierają się na wieloaspektowych założeniach, u których 
podstaw stoją różne koncepcje psychologii. Oto krótka ich charakterystyka: 

Model Homeostatyczny – to najstarszy model w historii psychologii 
motywacji. Jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się od pojęcia homeostazy, 
które zostało wprowadzone przez słynnego amerykańskiego psychologa Waltera 
B. Cannona w 1915 r.[1,s.611] i oznacza stałość lub równowagę warunków 
wewnętrznych organizmu[2,s.470]. W. B. Cannon swoją inspirację czerpał 
z koncepcji „środowiska wewnętrznego” stworzonej przez francuskiego filozofa 
Claude Bernarda. Trzeba pamiętać, że podobną koncepcję w 1915 r. przedstawił 
Sigmund Freud[1, s. 611]. Model homeostatyczny zakłada, że wszystkie 
procesy biologiczne, w tym również zachowanie, spowodowane są zakłóceniem 
homeostazy, a organizm dąży do jej przywrócenia[3, s. 175].

Model Podnietowy – opiera swoje założenia głównie na behawiorystycznej 
teorii motywacji, którą zapoczątkował John B. Watson[4, s. 39-48]. Sam model 
opiera się na założeniu, że niektóre bodźce zewnętrzne mają dynamizujący 
wpływ, czyli determinują stan aktywacji czy też mobilizacji energetycznej 
organizmu, a do bodźców zaliczamy wszystkie czynniki zewnętrzne, które mogą 
wprawić organizm w dynamizujący stan. Stąd też pochodzi sama nazwa modelu, 
ponieważ bodziec jest podnietą. Trzeba tu pamiętać, że bodźce mogą wyzwalać 
pozytywne, ale również negatywne stany afektywne. Sam model podkreśla 
korelację motywacji do stanów afektywnych wraz ze wzbudzaniem stanów 
afektywnych oraz dynamizującym zachowaniem[5, s. 231-232].

Model poznawczy – ma dwie wersje. Pierwsza z nich zakłada, że procesy 
dynamiczne są determinowane przez procesy poznawcze, co oznacza, że procesy 
poznawcze mają wpływ pośrednio dynamizujący, jak również ukierunkowujący. 
Druga wersja zakłada, że procesy poznawcze charakteryzują się własną 
„wewnętrzną motywacją” w postaci „prymatu zachowania”, co też wiąże ze sobą 
„radzenie sobie ze środowiskiem”. Taki proces wymaga wspólnego działania 
motywacji i zdolności[3, s. 176]. Gdybyśmy chcieli ten model scharakteryzować 
wbardziej przystępny sposób, moglibyśmy powiedzieć, że model poznawczy 
dotyczy tego, iż chęć poznania innych czy też kontaktu z nimi, sama w sobie 
jest motywatorem dla pracownika[6, s.53]. Ten model motywacji znajdował się 
w wielu teoriach percepcji i procesów poznawczych, ale nie był rozwijany jako 
teoria motywacji[1, s. 616].

Model Humanistyczny – podstawą założeń tego modelu jest psychologia 
humanistyczna, a także zaznaczenie odmienności zachowań człowieka 
od zachowań wyższych zwierząt, co wiąże się zodmienną interpretacją 
mechanizmów motywacyjnych. Według założeń modelu procesy dynamiczne, 
jak i poznawcze są wypadkową indywidualnych stanów danej jednostki, co 
powoduje, że nie da się ich jednoznacznie określić. Dlatego można stwierdzić, że 
sam model może mieć tak wiele wariantów, jak wiele jest koncepcji w obszarze 
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psychologii humanistycznej [7,s. 233].
Każdy z przytoczonych modeli motywacji ma swoich przedstawicieli, 

którzy na ich kanwie stworzyli własne teorie motywacji. W literaturze możemy 
znaleźć zestawienie przedstawiające teorie motywacji zgodnie zdominującym 
typem hipotez motywacyjnych. Takie zestawienie przedstawia tab. 1:

Podstawowe hipotezy Hipoteza 
homeo-statyczna

Hipoteza 
podnietowa

Hipoteza 
poznawcza

Hipoteza 
humani-styczna

Nazwiska Psychologów Hull
Murray (1938)
Duffy

Lewin
Young 
Tinbergen
Murray (1959)
McClelland
Atkinson
Miller
Konorski
Brown
Cattell
Berlyne
Skinner
Bindra
McDougall

Tolman
Woodworth
Festinger
Pribram

Allport
Maslow
Moore

Tabela 1. Opracowanie [1,s. 619].

Zaprezentowane modele są „częściowo prawdziwe”. Oznacza to, że mają 
dosyć ograniczone zastosowanie. Można wywnioskować, że każdy model 
jest prawdziwy dla specjalnej kategorii motywu, tj. motywacji powiązanej 
zokreśloną strukturą mózgową[3,s. 177]. Wydaje się bezcelowe wtemacie 
motywacji dokładne opisywanie zaangażowanych struktur mózgowych, gdyż 
byłoby to dosyć dużym odejściem od sedna poruszanych zagadnień. 

Istotnym punktem analiz jest natomiast występująca korelacja pomiędzy 
zaangażowanymi strukturami mózgowymi, modelem motywacji a przykładami 
motywacji, nawet wujęciu szerszego przedstawienia powiązań między modelami 
motywacji a przykładowymi motywatorami. W tab. 2 zostały przedstawione 
„hipotetyczne warstwy teorii”, stworzonej przez K. B. Madsena, w późniejszym 
czasie cytowanej przez wielu innych naukowców. 

Zaangażowane struktury 
mózgowe

Model Motywacji Przykłady motywacji

Podwzgórze
i siatkowaty układ wzbudzenia

Model homeostatyczny Głód
Pragnienie
Motyw seksualny
Motyw macierzyński
Motyw wydalania
Motyw snu
Motyw oddychania
Nabyty „głód” tytoniu, narkotyków, alkoholu 
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Układ limbiczny
i siatkowaty układ wzbudzenia 

Model „podnietowy” Motywy emocjonalne
Strach
Agresja
Motywy społeczne
Motyw afiliacji 
Motyw osiągnięć
Motyw mocy

Kora
i siatkowaty układ wzbudzenia

Model poznawczy 
(I wersja)

Ciekawość
Redukcja dysonansu

Tylko siatkowaty układ 
wzbudzenia

Model poznawczy 
(II wersja „wewnętrzna”)

Motywy do
aktywności motorycznej
aktywności sensorycznej
aktywności mózgowej
aktywności autonomicznej

Tabela 2. Opracowanie [1 s. 621].

W powyższej tabeli nie został uwzględniony model „humanistyczny”, 
ponieważ – jak podaje K. B. Madsen – w literaturze badawczej nie ma na jego 
temat wielu opracowań[1, s. 620]. Próżno też szukać takiej syntezy w innych 
źródłach, gdyż wszystkie odnośniki w tej materii odwołują się do jego istoty. 
Możliwe, że jest to również przyczyną tego, że – jak podaje sam autor – 
model humanistyczny nie został tak jasno sformułowany, jak trzy poprzednie 
modele[1.s. 618]. 

Podsumowanie
Opisane modele: homeostatyczny, podnietowy, poznawczy i humanistyczny 

odnoszą się do różnych sfer człowieka w kontekście realizacji określonych 
potrzeb i czynności, które mają wpłynąć na złożony aspekt jego motywacji. 
Każdy model motywacji i związaną z nim realizację motywu/ motywacji np. 
m. homeostatyczny – głód, pragnienie, motyw snu, motyw oddychania czy m. 
poznawczy – motyw aktywności sensoryczno-motorycznej reguluje odpowiednia 
część układu nerwowego, tj. podwzgórze, siatkowaty układ limbiczny i kora 
mózgu. Interesujący jest związek o charakterze biologiczno-psychologicznym, 
a więc zależność pojawienia się danego motywu od działania wskazanej sfery 
mózgu. 

Bibliografia

[1] K. B. Madsen, Współczesne teorie motywacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1980.

[2]P. G. Zimbardo, R. J. Gerring, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012.

[3] Penc, J., Motywowanie w zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 1996.

[4] A. Gurba, A. Strońska-Rembisz, Motywacja do pracy jako kategoria psychologiczna 
i ekonomiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,  [w:] Gospodarka Rynek Edukacja Vol. 
15, Nr 2, Wrocław 2014.

[5]Gasiul. H., Teoria emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2007.



152 ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС

[6]Lenik, P., Motywatory pozapłacowe. Czyli droga do nowej jakości pracowników, 
przedsiębiorstwa i administracji publicznej, Difin, Warszawa 2012.

[7] Gasiul. H., Teoria emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2007.

PROBLEMATYKA PRZYWÓDZTWA I WŁADZY W KONTEKŚCIE 
WYBRANYCH TEORII PSYCHOLOGICZNYCH 

 
Chomicka Angelika,

studentka Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
a.chomicka99@gmail.com

Kuź Kaja,
studentka Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

kuz.kajaa@gmail.com
Kloc Aleksandra,

studentka Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
aleksandra.kloc@vp.pl

Promotor –  
dr Renata Żurawska-Żyła

Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
 Przywódca, jak podaje Słownik Języka Polskiego, to „osoba, która 

przewodzi innym”, przywództwo natomiast opisywane jest jako „przewodzenie 
kimś lub czymś” [1]. Przywódca to rodzaj zarządcy, kierownika, osoby, która 
swoją postawą i działaniem wpływa na myśli i zachowanie innych osób. Nie 
sposób mówić o przywództwie nie poruszając przy tym kwestii związanych z 
władzą.

Władza, według Joe Magee i Adama Galinsky’ego to „asymetryczna 
kontrola nad cenionymi zasobami w relacjach społecznych” [2, s. 361]. Jest to 
zdaniem Bogdana Wojciszke najbardziej trafna definicja władzy, jaka jest obecnie 
dostępna, mimo, że jest tak zwięzła. Zdaniem psychologa tego, podkreśla ona fakt, 
że istotą władzy jest kontrola zasobów, takich, jak na przykład zasoby materialne: 
pieniądze, przedmioty, posiadłości, ale również dobra niematerialne, takie jak 
aprobata społeczna, możliwość podejmowania decyzji, kontrola podejmowanych 
decyzji, wsparcie, opieka, informacja, seks, uznanie, czy budzenie strachu. 
Dopóki dane dobro, niezależnie od tego, czy materialne, czy niematerialne 
jest cenione przez jednostkę, dopóty jest ważną podstawą władzy. Najbardziej 
cenione jest wówczas, gdy występuje w niewystarczającej dla jednostki ilości, 
gdyż roztacza wokół siebie często mylne wrażenie niedostępności. Dzieje 
się to zwykle dlatego, gdyż ludzkie oczekiwania wzrastają wraz z poziomem 
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zaspokojenia potrzeb [3, s. 253]. Omawiana tu definicja władzy podkreśla także, 
że władza jest asymetryczna. Gdyby każdy człowiek miał taką samą kontrolę 
nad zasobami, to żaden człowiek nie miałby tej kontroli. Aby sprawować władzę, 
musi być co najmniej jedna osoba, która operuje większą kontrolą od innych. 
Natomiast wraz ze wzrostem różnicy w zdolności do kontrolowania, zwiększa 
się wartość zasobów, co z kolei sprawia, że władza jednostki również rośnie w 
siłę. Ostatnią rzeczą, jaką wyróżnia definicja władzy jest to, że władza może 
istnieć tylko w relacjach społecznych. To oznacza, że aby o niej rozważać, trzeba 
mieć do czynienia z przynajmniej dwoma osobami, między którymi zachodzi 
jakaś interakcja [3, s. 426]. Przytoczone wcześniej warunki odnoszą się do tzw. 
władzy społecznej. Oprócz niej, wyróżnić można również władzę osobistą, 
która związana jest z realizowaniem własnych celów oraz niezależnością wobec 
wpływów innych ludzi. Władza społeczna, na której koncentrować będzie się ta 
praca wiąże się jednak z zależnością, zarówno podwładnych od przywódcy, jak 
i samego przywódcy od podwładnych. Żaden lider nie może istnieć bez osób, 
którymi może przewodzić [4, s. 65-66].

Z władzą mamy do czynienia w wielu aspektach życia: w rodzinie, 
partnerstwie, czy pracy. Władza składa się z przymusu, nagradzania, 
prawomocności, fachowości i akceptowania [5, s. 18]. Przymus jest zdolnością 
do wywoływania niepożądanych stanów rzeczy przez podwładnych, bądź 
pozbawiania ich stanów pożądanych. Jest mierzony przekonaniami, że osoba 
sprawująca władzę jest w stanie utrudnić podwładnym pracę. Nagradzanie 
jest zdolnością do wywołania stanów pożądanych lub uwolnienia od stanów 
niepożądanych podwładnych. Jest ona mierzona ich przekonaniami, że osoba 
rządząca jest w stanie wpływać na przykład na wysokość ich zarobków, 
dodatków, awansów. Prawomocność jest zdolnością do wywoływania poczucia 
obowiązku i odpowiedzialności u podwładnych, a opiera się na wyznawanych 
przez nich zasadach i normach. Jest mierzona przekonaniem podwładnych, że 
przełożony jest w stanie wzbudzić w nich te uczucia i skłonić do przyznania 
słuszności stawianym wymaganiom. Fachowość jest zdolnością do wywoływania 
przekonania u podwładnych, że osoba sprawująca władzę jest w danej dziedzinie 
ekspertem i ma odpowiednią wiedzę oraz niedostępne innym umiejętności, przez 
co „wie lepiej”. Jest ona mierzona przekonaniami ludzi podporządkowanych, 
że ich władca jest w stanie pomóc im w wykonywaniu zadań. Akceptowanie 
jest zdolnością do wywoływania u członkówgrupy poczucia, iż są oni doceniani, 
akceptowani i rozumiani przez lidera. Jest mierzona ich przekonaniami, że osoba 
rządząca jest w stanie sprawić, że mogą poczuć się doceniani i lubiani. Według 
Frencha i Ravena najważniejszą podstawą władzy jest prawomocność [3, s. 428]. 

Skąd zatem biorą się przywódcy? Co powoduje, że grupa poddaje się 
kontroli danej osoby? Według Wojciszke cały proces rozpoczyna się, kiedy grupa 
rozrasta się do rozmiarów wymagających kontroli, coś zagraża jej istnieniu, 
bądź pojawiają się trudne, konieczne do odpowiedniego zaplanowania działania. 
Jeśli przywódca ma zostać wybrany spośród członków danej grupy, ważne 
by spełniał kryteria dotyczące kompetencji potrzebnych do koordynowania 
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pracy innych, zaangażowania w działania i realizację istotnych dla grupy 
celów, umiejętności odpowiedniego podziału zadań i zasobów oraz wiedzy i 
predyspozycji do znajdywania rozwiązań w różnych sytuacjach. Dobry lider 
potrafi zarządzać potencjałem poszczególnych członków grupy i rozdzielać 
zadania w sposób umożliwiający jak największe wykorzystanie możliwości 
dla zmaksymalizowania pożądanych efektów. Takie prowadzenie grupy oraz 
dążenie do zwiększania zasobów, umacnia pozycję lidera i pozytywnie wpływa 
na morale grupy [4, s. 52-53].

Nie każdy może sprawować władzę.  Okazuje się, że nie bez znaczenia jest 
także osobowość przywódcy. Zwykle osoby, które wybierane są na przywódców 
charakteryzują się częstą obecnością w grupie oraz aktywnością i wyrazistością 
osobowościową, wydają się dobroczynne, sprawiedliwe, szczere i uczciwe. 
Muszą być także uważane przez grupę za zdolne do pomnożenia jej zasobów 
oraz osiągnięcia obranych przez nią celów [3, s. 429]. Istnieje powiązanie 
pomiędzy cechami Modelu Wielkiej Piątki a dążeniem do władzy, np. neurotyzm 
hamuje zdobywanie władzy, a ekstrawersja wzmacnia te dążenia. Badacze Judge, 
Bono, Ilies i Gerhardt przeprowadzili analizy statystyczne i obliczyli korelacje 
dla wszystkich cech z modelu. Nie są to jednak wysokie korelacje, ale należy 
uwzględnić, że wszystkie cechy Wielkiej Piątki wyjaśniająw 53% zmienność 
zjawiska dążenia do władzy [3, s. 430]. W kolejnych badaniach wyróżniono także 
pozostały zestaw cech, niewchodzący w skład modelu, ale wykazujący podobną 
korelację. Wśród tych cech znajdują się: towarzyskość, dominacja, motywacja 
osiągnięć, odpowiedzialność, samoocena, poczucie kontroli oraz inteligencja [3, 
s. 430]. Wykazano również, że osoby, które w inwentarzu NEO-PR-I uzyskują 
wysokie wyniki w ekstrawertyczności oraz niskie w ugodowości, dążą do 
uzyskania roli przywódczej [6, s. 101]. Dominujący sposób bycia często bywa 
postrzegany jako pewność siebie wynikająca z dużych kompetencji, dlatego ta 
cecha zdaje się być tak ważna w wyborze lidera [4, s. 55].

Bandura wykazał, że jednym z indywidualnych czynników poprzedzających 
zachowania przywódcze jest przekonanie o własnej skuteczności, jako że osoby, 
które są przekonane o skuteczności swoich działań częściej podejmują działania, 
niż osoby, które tego nie robią [7, s. 99]. Wyróżniamy dwie cechy osobowości, 
które wpływają na oczekiwania dotyczące skuteczności: indywidualna 
samoocena i umiejscowienie kontroli. Zakłada się, że określają one w znacznej 
części, czy dana jednostka będzie miała pewność, że jest w stanie skłonić 
innych do podporządkowania się. Zaufanie do swoich możliwości wpływania na 
innych jest predyktorem nie tylko dążenia do władzy, ale także wybrania taktyk 
wpływowych przez liderów. Im większego oporu spodziewa się lider, tym bardziej 
będzie polegał on na surowych i przymusowych taktykach manipulacyjnych, 
aby zdobyć swój cel. Sprawa wygląda odwrotnie w sytuacji, gdy przywódca 
spodziewa się, że podwładni z łatwością zastosują się do wymagań, wówczas 
będzie polegał na łagodnych sugestiach i racjonalnej perswazji [7, s. 99-100].

Warto zastanowić się dlaczego ludzie dążą do władzy. Karen Horney dążenie 
do władzy przypisała osobom przyjmującym postawę „przeciw ludziom”. Według 
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niej osobowość człowieka zależy w pewnym stopniu od jakości wczesnych 
kontaktów interpersonalnych. Jednak istnieją pewne mechanizmy, które blokują 
zdrowy rozwój i przyczyniają się do powstawania zaburzeń, np. nadmiernie 
utrwalony lęk podstawowy. Lęk podstawowy to odczuwane przez dziecko 
poczucie izolacji i bezradności wobec świata. Dziecko czuje sprzeczne emocje 
wobec opiekunów.Z jednej strony czuje miłość i opiekę, jaką jest otoczone, z 
drugiej doświadcza frustracji. Taki lęk jest powszechnym doznaniem, z którym 
musi radzić sobie każdy człowiek. Jednak sposób, w jaki to robi zależy od 
wczesnodziecięcych doświadczeń w relacjach z rodzicami oraz od tego, w jaki 
sposób jednostka odbiera i zapamiętuje te doświadczenia. Jednym ze sposobów 
poradzenia sobie z lękiem podstawowym jest jego wyparcie. Nasila ono jednak 
stany lęku, wówczas lęk podstawowy może przekształcić się w lęk wtórny. 
W końcu jednostka może doświadczyć utraty kontaktu z „prawdziwym Ja”, 
tworząc „Ja idealne”, co skutkuje wykształceniem się osobowości neurotycznej. 
Takie osoby, aby poradzić sobie z lękiem wtórnym, mogą skorzystać ze strategii, 
które Karen Horney nazwała postawami wobec świata.Postawa „ku ludziom” 
pomaga wyprzeć odczuwaną wrogość, poprzez szukanie w ludziach akceptacji 
i miłości. Takie osoby często unikają konfliktów, są uległe, poświęcają się dla 
innych. Postawa „od ludzi” pozwala jednostce wycofać się z relacji i rywalizacji 
z innymi ludźmi. Osoba charakteryzująca się taką postawą nie pragnie 
władzy, ani odpowiedzialności za innych. Stara się pozbawić swojego życia 
zaangażowania i zależności od otoczenia, dzięki czemu człowiek może dążyć do 
indywidualnej perfekcji i niezależności. Ostatnia strategia – postawa „przeciw 
ludziom” polega na wyparciu miłości poprzez dążenie do władzy, dominacji 
i szacunku. Zwykle takie osoby są agresywne, kontrolujące i rywalizujące. 
Dążenie do dominacji i kontroli nad innymi oraz pogarda dla słabości realizują 
potrzebę mocy takich osób. Wykorzystywanie innych ludzi do własnych celów, 
a także szukanie publicznej akceptacji i obawa przed poniżeniem realizują 
potrzeby wykorzystania innych, prestiżu oraz uznania społecznego. Badania 
inspirowane teorią Karen Horney wykazały, że duży wpływ na osobowość mają 
określone postawy rodzicielskie oraz, że neurotyczne zachowania i mechanizmy 
są związane z obniżoną samooceną [8, s. 84-88][13]. 

Erich Fromm, niemiecki naukowiec, zajmujący się filozofią, socjologią 
i psychologią[9, s.108] również podjął się próby wyjaśnienia fenomenu władzy. 
Według niego człowiek poprzez proces ewolucji, rozwój społeczeństw, technologii 
i nauki został odseparowany od natury i wrzucony w świat, w którym musi radzić 
sobie sam [10, s. 8]. Instynkty, które wcześniej dyktowały co ma robić i jak żyć, 
straciły swoją funkcję regulacyjną. Aktualnie nie tylko trzeba dociekać w jaki 
sposób zadbać o swoje podstawowe potrzeby, jak jedzenie i picie, ale także jak 
zadbać o potrzeby nowe, które pojawiły się wraz z rozwojem technologii. Ludzie 
stając się wolnymi jednocześnie zaczęli być osamotnieni i zagubieni. Możliwość 
dokonywania indywidualnych wyborów sprawia, że pojawił się niepokój o to, 
czy są one właściwe. Jednak kontakt z kulturą, w której są obecne pewne normy, 
pozwala człowiekowi odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Mimo, iż kultura 
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oraz społeczność ograniczają, to także zapewniają przywrócenie więzi z innymi 
ludźmi, co zabezpiecza przed samotnością i poczuciem zagubienia w świecie. 
Ogólnie przyjęte normy społeczne pełnią informacyjną funkcję i w ten sposób 
po części zastępują instynkt, a siła autorytetu daje spokój i poczucie, że jest się 
częścią grupy społecznej. [8, s. 91-94][13]. W grupach tych jednak role bywają 
różne. Aby przywódca mógł kierować grupą, pozostali członkowie muszą się 
podporządkować, co może wydawaćsię problematyczne. Nie każdy ma potrzebę 
bycia liderem, jednak stosunek członków nie-liderów do przywódcy może być 
różny. Część z nich może pełnić mimo wszystko rolę przewodzącą w grupie, inni 
całkowicie podporządkowaną. Stosunek wobec lidera może być także tolerujący 
bądź obojętny. Im więcej podporządkowanej postawy wśród członków grupy, 
tym jej skuteczność zdaje się być większa [11].

Istnieje wiele przykładów opisującychwpływ władzy na zachowania 
człowieka. Większość z nich pochodzi z codziennego życia i choć wiele 
historii z życia sławnych osób sprawujących władzę nasuwa wniosek, że 
władza zmienia człowieka, to jednak nie można na tej podstawie jednoznacznie 
określić czy rzeczywiście tak jest. Należy zadać sobie pytanie czy to władza 
zmienia, czy też sięga po nią specyficzny rodzaj ludzi [4, s. 57]. Zgodnie 
z koncepcją metamorficznych efektów władzy, istotą bycia przywódcą i 
skupiania władzy we własnych rękach jest aktywizacja apetytywnego systemu 
dążenia, który związany jest ze wzmożonym wzrostem odbioru pozytywnych 
bodźców. Osoby zajmujące kierownicze stanowisko w większym stopniu 
skupiają uwagę na szansach, jakie przynosi im działanie, nagrodach oraz 
pozytywnych emocjach. Z aktywizacją systemu „dążenia do” związana jest 
również tendencja do schematycznego myślenia i oceniania osób, czy sytuacji 
na podstawie heurystyk. W przeciwieństwie do osób sprawujących władzę, u 
osób zajmujących pozycję podrzędną, aktywowany jest system hamowania, 
a uwaga tych osób skoncentrowana jest w większym stopniu na zagrożeniach 
oraz emocjach negatywnych. Osoby podlegające władzy charakteryzuje 
mniejsza skłonność do stereotypizacji. Dane uzyskane w badaniach Wojciszke i 
Strużyńskiej-Kujałowicz wykazały, że posiadanie władzy zwiększa samoocenę 
oraz podnosi nastrój [4, s. 57-58]. Z kolei w badaniach Anny Guinote, w 
których eksponowano badanym duże litery składające się z małych, zgodnych 
lub niezgodnych z dużymi, wykazano, że badani, u których zostało uprzednio 
zaktywizowane poczucie władzy szybciej odczytywali te litery, które kazano im 
odczytać w poleceniu, niezależnie od tego czy były one duże czy małe. Pomijając 
nieistotne w danej chwili informacje, osoby te skupiały się na zadaniu, które 
miały do wykonania. Z kolei badani, u których nie zaktywizowano wysokiego 
poczucia władzy częściej skupiali się na małych literach, niezależnie od tego 
jakie polecenie otrzymali [4, s. 61]. Negatywnym skutkiem koncentracji na 
pozytywnych emocjach oraz nadmiernego optymizmu bywa jednak zbyt silne 
złudzenie kontroli, które prowadzi do poczucia posiadania wpływu także na 
rzeczy, które w rzeczywistości pozostają pod wpływem zupełnie niezależnych 
czynników [4, s. 62]. Innym niepokojącym zjawiskiem obserwowanym wśród 
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osób sprawujących władzę są mniejsze przestrzeganie norm społecznych, częstsze 
łamanie zasad, a także mniejsza skłonność do przyjmowania punktu widzenia 
innych, wykazywania się empatią. Osoby u władzy dobierają współpracowników 
kierując się przede wszystkim ich przydatnością w osiąganiu celów, nawet jeśli 
prywatnie nie podzielają ich światopoglądu, co nieustannie można obserwować 
wśród polityków [4, s. 64-65]. Liderzy na ogół lepiej pracują zawodowo i 
wykazują wyższe zdolności intelektualne, mają także lepiej rozwinięte myślenie 
abstrakcyjne [4, s. 66]. 

Władza, a konkretnie świadomość jej posiadania stanowi nieodłączny 
element wielu aspektów życia. Poczucie władzy odgrywa istotną rolę w relacjach 
interpersonalnych i występuje niemal we wszystkich: między znajomymi, 
członkami rodziny, pracownikami i pracodawcami, partnerami, a nawet 
sąsiadami. Posiadanie władzy powoduje pozytywne emocje, wyższe poczucie 
własnej wartości a także pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne. W badaniach 
Eugenii Mandal i Dagny Kocur wykazano, że poczucie władzy w relacji z 
partnerem w bliskim związku koreluje z poczuciem satysfakcji seksualnej wśród 
kobiet. Wykazano również, że osoby, które mają wysokie poczucie władzy, czyli 
czują że są ważne dla partnera i mają na niego wpływ, są też bardziej skłonne 
dawać więcej z siebie i nie opierać się w swoich intymnych związkach wyłącznie 
na bilansie zysków i strat.Stwierdzono zatem, że poczucie władzy wiąże się z 
podejściem wspólnotowym w relacji[12].

Jak wynika z przytoczonych badań, sprawowanie roli przywódcy jest 
niełatwym, jednak pożądanym przez wielu zadaniem, które oprócz chęci 
wymaga wiele samodyscypliny i odpowiedniego układu cech. Nie oznacza 
to jednak, że każdego przywódcę można tak samo definiować. Popęd,czy 
potrzebasprawowania władzy jest składową wielu czynników, zarówno 
środowiskowych, jak i osobowościowych, a co za tym idzie -  genetycznych. 
Jednak można wyodrębnić zbiór właściwości, które są wspólne dla wszystkich 
przywódców. Należy również pamiętać, że przywódca nie istnieje bez 
podwładnych. 
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Деколонізація Британської імперії – одна з найважливіших тем 
др.пол. 20 століття, адже унаслідок даного процесу в основних контурах 
сформувалась політична мапа Африки та Азії. Крім того, деколонізація 
поставила на порядок денний сучасного світу нові актуальні проблеми: 
відсталість переважної більшості держав Африканського континенту, 
невирішені досі конфлікти між Ізраїлем та Палестиною, Індією та 
Пакистаном щодо Кашміру тощо.

Зважаючи на актуальність проблеми, інтерес дослідників з усього 
світу до проблеми імперіалізму взагалі, та до деколонізації зокрема, вже 
більше півстоліття є перманентним. 

В українській історичній науці акцент на процес деколонізації та 
історіографію даної проблеми дотепер не  був поставлений. Тому вважаємо 
за необхідне розпочати заповнення даної лакуни в українській історичній 
науці.

Найбільш масивний доробок в області історіографії проблеми 
деколонізації  Британської імперії займає, безумовно, британська 
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історіографія. Хоча у деяких працях британську історіографію поділяють 
на проімперську та антиімперську, ми вважаємо що даний поділ є 
методологічною помилкою, адже така диверсифікація порушує принцип 
історизму. У даній статті лише розглянемо у хронологічній послідовності 
основні праці з проблематики, що вийшли друком протягом 1920-х – 1980-х 
років.

Одним з перших авторів, хто писав про деколонізацію Британської 
імперії був Ал Картнілл, який ще у 1924 році написав працю «Втрачений 
домініон: Історія відходу англійців з Індії»», у якій писав, що поступово 
демократизація Великої Британії та політичні колізії в державі призведуть 
до надання незалежності Індії [1].

У 1938 році вийшла праця «Розпад імперії: Дезінтеграція світової 
економіки» Моріца Бонна, німця за народженням, який після приходу до 
влади у 1933 році А. Гітлера, емігрував до Великої Британії і став лектором 
у Лондонській школі економіки. У книзі М.Бонн з економічної перспективи 
простежив тенденцію розвитку економіки Великої Британії та її колоній 
(не варто нівелювати роль наслідків Великої депресії), вектор якої був 
направлений до розпаду Британської імперії [2].

І хоча у наукових осередках вже до Другої світової війни розуміли 
неминучість розпаду імперії, не варто оминути оцінок Британської імперії 
серед британських та американських істориків. Важливою у цьому аспекті 
є книга Еріка Волкера «Британська імперія, її структура та дух». Книга 
витримала 2 перевидання – у 1943 році та у 1953 році. Цікаво простежити, 
що перевидання містить доданий розділ, що охоплює початковий етап 
деколонізації. Автор розумів невідворотність розпаду імперії, проте 
сподівався, що Британська імперія продовжить існування, хоча б у 
трансформованому вигляді [3]. 

У 1957 році вийшла друком публікація Пола Берона «Політекономія 
росту», в якій з економічної перспективи досліджувалось питання 
деколонізації. Автор дійшов висновку, що деколонізація Британської 
імперії відбулася як наслідок принципової зміни структури капіталізму. 
Він підкреслював, що застарілі форми експлуатації, які спиралися на 
колоніальні структури  є невигідними в умовах поширення впливу СРСР 
з його некапіталістичною основою. Для збереження впливу у колоніях, 
Велика Британія підтримувала стосунки з національними елітами країн [4]. 
Думка автора – прогресивна, адже у той же час Квабе Нкрума (який став 
президентом Гани у 1957 році) виступив критиком описаної Полом Бероном 
структури та згодом викристалізував свої ідеї у книзі «Неоколоніалізм як 
остання фаза колоніалізму». Згодом спектр схожих думок і сформує теорію 
неоколоніалізму.

Важливою книгою в історіографії деколонізаційного дискурсу 
Британської імперії є книга Джона Стречі «Кінець імперії» 1959 року 
видання. Каталізатором деколонізації, на його думку, була зміна політичної 
думки у Великій Британії. Так, ліберальне, демократичне політичне 
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мислення британців вплинуло на усвідомлення необхідності переорієнтації 
стратегії держави на розвинені економіки США та Європи [5].

У Нью-Йорку у наступному році була видана книга Стюарта Істона 
«Занепад європейського колоніалізму: політичний аналіз», у якій на 
противагу «добрій волі британців» основною причиною деколонізації 
автор вважав слабкість Британської імперії та неможливість фінансово 
утримувати колоніальний механізм [6].

Не оминув проблеми деколонізації і засновник світ-системної теорії 
Іммануїл Валерштайн, який у своїй книзі «Африка: Політика незалежності» 
1961 року підкреслював роль еліт залежних територій, які формували та 
активно насаджували поняття націоналізму серед населення в кордонах 
умовно створених європейцями держав. Проте зараз, з історичної 
ретроспекції ми можемо констатувати, що даний погляд не витримав 
перевірки часом, адже етнорелігійний фактор там грає набагато сильнішу 
роль, ніж поняття національності [7].

Інший погляд на причини деколонізації простежується у книзі 
Генрі Грімала «Деколонізація: Британська, Французька, Голландська та 
Бельгійська імперії, 1919-1963 роки», яка була вперше опублікована у 1965 
році. У ній відзначається, що лобіювання власних інтересів національними 
елітами поневолених народів та готовність жителів залежних територій 
відстоювати власне право на самоуправління (навіть військовим шляхом) 
і стало головною причиною надання незалежності даним територіям [8].

Звичайно, важливими є книги особистостей, які проводили у життя 
політику деколонізації. Однією з таких є книга Гарольда Макміллана 
(прем’єр-міністра, який у 1960 році виголосив спочатку у Гані, а за два тижні 
у Південно-Африканській Республіці знамениту промову «Вітер змін», яка 
демонструвала невідворотність процесів деколонізації на Африканському 
континенті)  «Вказуючи шлях»1972 року, у якій визначив (віднайшов) 
причину деколонізації на глибшому, ментальному рівні британців. Цією 
проблемою, на думку автора, була ментальна установка – цивілізаторська 
місія білої людини, яка, як вважалось (згадаємо хоча б Р. Кіплінга) була 
повинна  опікуватись над «недозрілими» народами, допоки вони не стануть 
цивілізованими [9].

Важливе переосмислення причин деколонізації видно у праці Джона 
Дарвіна, який у 1988 році опублікував книгу «Британія та деколонізація: 
Відступ від імперії у поствоєнному світі». У даній роботі вже помітно 
більш систематизоване бачення деколонізації, адже під контролем Великої 
Британії на цей період залишились лише рештки колоніальної системи 
Британської імперії. Автор вважає каталізатором деколонізації Другу 
світову війну, наслідками якої стало суттєве послаблення економічної міці 
та політичного впливу Британської імперії. Джон Дарвін також зазначав, 
що ситуація була ускладнена переходом системи міжнародних відносин у 
бінарну колізію СРСР/США, де для Великої Британії не знайшлося місця 
(хоча остання і намагалася зберегти вплив на свої  залежні території за 
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допомогою Співдружності) [10].
Отже, деколонізаційний дискурс у британській історіографії 

зародився ще у 1920-х роках, розглядався з політологічної та економічної 
перспектив. У період Другої світової війни та у перше повоєнне десятиліття 
в британській історіографії ще існувала надія на переформатування 
імперії. З другої половини 1950-х років активну публікаційну діяльність на 
тематику деколонізації розпочали американські автори. У той же час почав 
формуватись концепт неоколоніалізму (новий погляд на деколонізацію). 
Фокус уваги дослідників протягом 1960-1980-х років був спрямований 
здебільшого  на пошук причин деколонізації з підкресленням важливості 
однієї з причин деколонізації, нівелюючи інші (як було показано вище у 
роботі). У своїй праці, виданій у  1988 році Джон Дарвін систематизував 
наявні точки зору та відобразив їх у взаємопов’язаності та системності. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ:
ЕТИКА РЕАЛЬНОСТІ

Литвинюк Людмила Вікторівна,
канд. пед. наук, завідувач кафедри 

філософії і економіки освіти
Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського

Масштабне запровадження дистанційного освіти в Україні як 
єдиноможливої в умовах карантину стало реакцією на екстремальні умови, 
в яких опинилося суспільство. Ця реакція на незвичайні обставини виявила 
низку проблем у забезпеченні педагогічними працівниками ефективності 
такого навчання: проблему технічних можливостей учнів і вчителів; рівня 
цифрової компетентності учасників освітнього процесу;невідповідності 
теоретичних знань педагогів і досвіду їх практичного застосування; 
неузгодженості дій у роботі з одними і тими самими учнями та ін.

Проте поряд із цими проблемами, що першими стали видимими на тлі 
переходу освіти до нових форм взаємодії, не менш актуальними є етичні 
питання такої співпраці, здатність учителів транслювати учням зважену, 
усвідомлену та відповідальну поведінку людини у кризових обставинах, 
допомогти їм зрозуміти ситуацію, надати підтримку у боротьбі зі страхами.

Етика електронної взаємодії. Основою дистанційного навчання 
є налагодження ефективної електронної комунікації між педагогами, 
вчителями і учнями, освітянами і батьками школярів.  

У складній ситуації опинилися одночасно і вчителі, і учні, і їхні 
батьки. Перед педагогами, що з початку карантинного періоду з часом 
зорієнтувалися й обрали для своєї діяльності певні технології дистанційного 
навчання, постало завдання допомогти зробити навчання школярів більш 
упорядкованим, самостійним, рівномірним і спокійним. В умовах карантину 
до навчання школярів не може застосовуватися традиційний підхід. Для 
кожного учня має бути складений план його самостійної роботи вдома на 
основі отриманих від педагогів завдань відповідно до термінів їх виконання 
та особливостей життя родини. Водночас має бути координація дій учителів. 
Завдання не повинні надсилатися хаотично, доцільно визначати дні для 
надання завдань, щоб учні та їхні батьки мали можливість визначитися із 
обсягами роботи на тиждень. Батькам учнів мають бути надані поради щодо 
навантаження учнів і поєднання різних навчальних предметів відповідно 
до вікових особливостей дітей. Це дасть змогу зняти емоційну напругу, 
продемонструвати повагу та увагу до учнів і їхніх батьків.

Період карантину є сприятливим для опанування та практичного 
застосування учнями та вчителями нетикету, тобто правил спілкування у 
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мережі. Попри те, що взаємодія відбувається через посередництво гаджетів, 
основним правилом електронної взаємодії залишається ввічливе ставлення 
до співрозмовника, норми класичного етикету не втрачають свого значення. 

У мережі самопрезентація особистості відбувається через текст, 
зображення, відеоматеріали. І, реєструючись на тій чи іншій платформі 
дистанційного навчання, у різноманітних спільнотах для комунікації, варто 
зважати вчителям, навчати цього учнів і батьків презентувати себе. Якщо 
допустиме надання нікнеймів для участі в різних форумах, чатах, то постає 
питання про те, чи варто це робити на навчальній платформі. Учасники 
комунікації мають подбати про співрозмовника, щоб їхні повідомлення були 
йому максимально зрозумілими. Не варто застосовувати верхній регістр, 
що кодує крик і сприймається для обізнаних користувачів негативно.

З огляду на ті нікнейми, під якими зареєструвалися учні, актуальним 
є обговорення з дітьми питання їхньої самоідентифікації у такий спосіб. 
Маємо нікнейми на зразок «кілер», «братан» тощо.

Водночас для організації дистанційної освіти актуальним є питання 
візуального фону за доповідачами. Перетворити домашні умови можливо на 
віртуальне тло за уподобанням чи темою заняття за допомогою технології 
ChromaKey у програмі для відеоконференцій Zoom. Таким чином, деталі 
інтер’єру не будуть відволікати уваги учнів від учителя та засвоєння знань.

Захист інтересів учнів. Національна асоціація незалежних шкіл – 
це некомерційна асоціація, що надає послуги більш ніж 1900 школам та 
асоціаціям шкіл у США та за кордоном – створила та щоденно оновлює на 
своєму сайті рубрику «Коронавірус (COVID-19) Керівництво для шкіл», де 
подаються поради щодо дій педагогічних працівників в умовах карантину. 
Зокрема, порушуються питання щодо дозволу здійснення записів онлайн-
занять з учнями. Якщо вчителі вирішили записати якесь заняття, то слід 
з’ясувати законодавчі можливості це зробити та отримати дозвіл у батьків 
учнів, зазначивши вид запису (аудіо чи відеозапис). Батьки повинні 
підписати (можливо, в електронному вигляді або сканувати та надіслати 
електронною поштою) форму згоди [1].

Відповідно до Цивільного Кодексу України ст. 307. «Захист інтересів 
фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відео зйомок»    
«фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише 
за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку 
припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, 
конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру» [2].

Етичні питання родинних і соціальних стосунків. В умовах 
пандемії особливо гостро постають етичні питання родинних і соціальних 
стосунків, що мають увійти в уроки, обговорення серед учнів, зокрема, 
середньої та старшої ланок шкільної освіти.

Пандемія, карантин і дистанційне навчання стали викликами для всіх 
країн світу. Учителі KentPlaceSchool у Нью-Джерсі застосовують у своїй 
роботі схему Інституту етики щодо прийняття етичних рішень:1)вивчить 
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та зрозумійте ситуацію; 2)визначте цінності, які в ній представлені з усіх 
позицій; 3) визначте етичну дилему: правий vs правий; 4) сформулюйте 
цінності, які відображають Вашу позицію; 5) із повагою до інших  повідомте 
Ваше рішення ситуації, яке ґрунтується на фактах, демонструє цінності, які 
відображають вашу позицію, із можливим  посиланням на інші курси чи 
зацікавлених осіб [3].

Наприклад, Лінда Фланаган наводить для прикладу таке завдання: 
дітям пропонується поміркувати над питаннями соціальної справедливості 
на основі репортажів про пандемію в Італії, коли лікарі в умовах 
перевантаженням системи охорони здоров’я хворими на коронавірус у 
південній частині країни мають вирішити, у яких пацієнтів більше шансів 
на одужання, а потім відмовити в медичній допомозі найбільш хворим 
[там само]. На прикладі подій пандемії постають і питання, зокрема 
етики відповідальності людини – влади, медиків, відомих людей і простих 
громадян.

Віднаходження завдань для обговорення етичних питань є способом 
аналізу того, що відбувається, розвитку самостійності дітей у пошуку свого 
рішення проблем, підготовка до їхньої подальшої громадянської активності, 
розуміння поведінки людей в екстремальних ситуаціях, вироблення 
алгоритму прийняття власного рішення. Водночас етичні питання не мають 
зосереджуватися лише на викликах пандемії. Варто повести мову про 
значення сім’ї для кожної людини, дітей варто заохочувати до розповідей 
про позитивні моменти перебування з рідними, розповідей про домашніх 
улюбленців.

В умовах дистанційної віддаленості, обмеження безпосередніх 
контактів є можливість поміркувати над вічними цінностями, звернути 
увагу учнів на важливість людського спілкування, самозбереження та 
турботу про інших. 

Дистанційне навчання – це випробування для української системи 
освіти, обумовлене карантинними обставинами, але сьогодні це і пошук 
та освоєння нових форм навчання та розуміння подальших людських 
стосунків в умовах післякризової ситуації.
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To be a man of conscience, that is, above all, to listen to his conscience 
in every situation and not to drown out his voice in himself, although he is 
sometimes difficult and demanding; it means engaging in good and multiplying 
it in yourself and around yourself, and never accepting evil, as St. Paul: „Do not 
be overcome by evil, but overcome evil with good” (Rom 12: 21).

A fragment of a homily by John Paul II given on May 22, 1995 in Skoczów

Introduction
Undertaking an effort to analyze axiological topics, referring primarily to 

issues related to human dignity, is also of particular importance in the context 
of research on the elderly, including people with disabilities, which constitute 
an important percentage of the entire population of the elderly. The present day 
is characterized by numerous and significant demographic, political and social 
changes, which in turn leads to inequalities, instability and fear of the unknown 
consequences of the reforms introduced on many levels2. 

The elderly population is very diverse both in terms of the advancement 
of this old age, individual health condition, and the living situation - social and 
economic. The distribution of older people in terms of their place of residence 
as well as the scope of required third-party support is also different. The general 
situation of the elderly, also taking into account the phenomenon of global 
aging of societies, is an important point and subject of research of many expert 
and institutional analyzes (Ombudsman, Institute of Public Affairs and the 
Government Population Council)3. 

Axiological values and legal norms
In the current social reality, despite the widespread recognition of the 

importance of human dignity, it is reasonable to reflect on respect for the dignity 
of older people. In the sphere of declarations, their dignity is recognized as a 
significant value and an important goal of activities aimed at, among others 
preventing discrimination, however, there are still too few measures being taken 
to put dignity into practice. Dignity always remains the primary reference point, 
is incomparable to other determinants of law and cannot be exchanged for other 
values4. 

1     januszkawa7@msn.com
2  Ibidem., s. 122.
3  F. Compagnoni, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie 

chrześcijańskie,Kraków 2000, s. 121.
4  Ibidem.
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Treating a person well means that he is the subject in every life situation, that 
he has the freedom to choose, cannot be used, and his rights must be respected. 
Human dignity is inseparably connected with the guarantee of his autonomy, 
freedom and equality, both in economic and social terms. The fact is, however, 
that there are visible negatively marked phenomena that significantly affect the 
overall functioning of entire families, the implementation of plans for the elderly 
and become a reason for discrimination, marginalization and exclusion of old 
people from social life. Thus, these phenomena are becoming a serious threat to 
the main value - human dignity5. 

The turn of the 1950s and 1960s initiated the process of significant 
demographic changes in Europe, the most visible in the transformation of the 
family model, related changes in the value system and organization of life. One 
of the most important results of these changes is the change in fertility reduction, 
leading to low population growth6. 

The long-term demographic forecast for Poland and voivodships up to 2035 
published by the Central Statistical Office in 2008 contains assumptions and 
analysis of anticipated trends in changes in demographic processes, directions 
and size of migration movements, and expected changes in population processes. 
Thanks to the growing awareness of the population regarding the sphere of health 
protection, dissemination of a healthy lifestyle and increase in the availability of 
medical and care services, there will be a systematic reduction in mortality, the 
pace of which may, however, delay the rapid aging of the population. By 2035, 
the average life expectancy of women will reach almost 83 years, for men - 
over 77 years. On the other hand, a man born in 2050 will have an average of 
81.1 years of life ahead of him, i.e. 9 years more than in 2013, the average life 
expectancy of women will be 87.5, which is 6.4 years longer than at present7. 

The relatively low fertility rate, as well as the continuing extension of 
the average life expectancy, mean that the aging of societies is inevitable and 
significantly affects the overall demographic situation in the world. Expected 
rapid aging of the population (in 2035 the percentage of people aged 65 and over 
will amount to 24.5% of the population, i.e. about 8.358 million people. In 2050 
the percentage of the population aged 65 and more in the total population will be 
32 , 7%). It will also cover double aging, i.e. a significant increase in the share of 
people of old age (80 years and older) - their number will more than double by 
2035, to about 2,574 million people8. In 2050, people over eighty years old will 
constitute as much as 32% of the elderly population. The population of 80 years 
old will more than double in 2050 - to over 3.5 million 9. 

5  C. Mik, Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń 
2010, s. 21.

6  Ibidem., s. 22.
7  J. Z. Holzer, Demografia,Warszawa 2009, s. 101.
8  Ibidem.
9  J. Kocemba, Problemy wieku podeszłego [w:] Medycyna rodzinna. 

Repetytorium, pod red. J. B. Latkowskiego i W. Lukasa, Warszawa 2007, s. 39.
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People from the above-mentioned age groups, due to the progressive, 
deteriorating health will become the relatively largest burden on health care, 
social services and their own families. The rapid aging of the world’s population 
will also translate into social policy and its disability, retirement, health and care 
services. The projected decrease in labor supply is also important, as well as the 
rapid and progressive aging of resources, which will translate into a demographic 
burden, as the percentage of working people will decrease10. 

The number of potential retirees will be smaller compared to their number 
before the change in the statutory retirement age in 2050 by as much as 1/5 (by 
almost 2.5 million people). While maintaining the previous rules regarding the 
statutory retirement age in 2050, there would be 75 people entitled to retirement 
per 100 people of working age. According to a report by the World Health 
Organization in 2015, the world has faced a dramatic increase in the global 
number of older people11. 

Estimates show that in 2050 in many countries, people over the age of 60 
will make up 30% of the population. In recent years, not only the proportions 
have changed, but also the pace of aging of societies, which is much higher than 
in the past (e.g. France has adapted for 150 years to changing the proportion of 
older people in the population from 10 to 20%. Brazil, China and India they are 
only 20 years old). An increase in the workload of the working age population 
by the non-working age population will reduce the value of support potential 
coefficients that determine the ability with which society can provide informal 
support to the oldest12.

All human rights are protected by both the Constitution and the European 
Convention on Human Rights. Also important are individual laws that protect 
older people and their rights. From the point of view of the elderly, the most 
important rights are the right to social security, to health care, the law against 
torture and the right to respect for private and family life13. 

Rights in crisis situations
When analyzing the issue of the right to social security, social assistance is 

of particular importance. It is always crucial in the event of difficult life situations, 
when we have the right to use it. It aims primarily to provide opportunities to 
victims of fate to overcome a difficult situation that they are not able to overcome 
by using only currently available opportunities and resources14. 

Social assistance in accordance with the Act on Social Assistance of 
12 March 2014 is provided to both individuals and entire families in difficult 
situations caused by e.g. disability, poverty, long-term illness or the following 
random event. Social assistance and providing necessary assistance to needy 
people in difficult situations is the basic duty of local governments and state 

10  Ibidem., s. 40.
11  Ibidem., s. 41.
12  Ibidem.
13  A. Michalska, Uniwersalizm praw człowieka, Wrocław 2009, s. 49.
14  Ibidem., s. 50.
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administration. Her tasks include providing people with a place to live, clothes, 
payment of benefits, as well as organizing and providing care services, conducting 
social work and paying social contributions15. 

The institutions responsible for performing tasks commissioned by public 
administration include individual local government units (communal, poviat and 
voivodship), social policy centers, family assistance centers, social assistance 
centers, specialist / family counseling centers, adoption centers, and government 
administration bodies. In turn, social policy faculties are included. Local 
government administration in many cases outsources social assistance tasks. 
Their tasks include running social welfare homes and facilities providing round-
the-clock help and care for people with disabilities16.

The commune, poviat and voivodship cannot refuse to help a person in 
need. The municipality must ensure that it is able to use care services, including 
specialist services, in the place of residence, with the exception of specialized 
care services for people with mental disorders, stay in a social care home and 
incur payments for the stay of a commune resident in that house (in the absence 
of an obliged family) to participate in costs)17. 

Considering the various forms of providing social assistance, special 
attention should be paid to the individual and diverse needs of individuals who 
differ in age, disease or type of disability. Therefore, it is important to provide 
an individual support plan for the individual. Social assistance may be provided 
in both monetary and other forms. Monetary benefits include both permanent 
benefits for adult persons alone, incapable of work due to age 22 or completely 
incapable of work, and an adult remaining in the family, incapable of work 
because of age or completely incapable of work due to health condition as well 
as periodic allowances for long-term illness or disability18. 

There are also targeted allowances, which are granted when it is necessary 
to meet the necessary living need (purchase of food, medicine, clothing, fuel, 
small repairs and repairs necessary). The fact of granting the allowance and 
determining its amount depends strictly on the person’s compliance with a 
specific income criterion. It is also important that an elderly and sick person 
has the right to use various types of help - both in the form of care services 
(satisfying daily life needs), specialist care services (dependent on individual 
diseases / disabilities), as well as staying in a social care home. (for people who 
require 24-hour care in connection with an existing disease or disability)19.

 The Constitution imposes a special obligation on public authorities 
to provide healthcare, including people with disabilities and the elderly. In 
particular, public authorities cannot refuse medical treatment on the grounds 

15  Ibidem., s. 51.
16  Ibidem., s. 49.
17  A. Błaś, Publiczne prawa podmiotowe, Łódź 2013, s. 54.
18  Ibidem., s. 55.
19  B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, 

Warszawa 2012, s. 17.
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of age alone - this would be discrimination. However, it should be emphasized 
that we do not have the right to receive each of the expected health services. 
Some types of therapy require significant financial resources, and may not 
always have positive effects. Thus, it generally depends on public authorities, 
such as the National Health Fund (NFZ), whether to qualify a given patient for 
a specific mode of treatment or medical service in a situation where the Fund is 
not legally obliged to provide them. The Constitution introduces the principle of 
equal access to healthcare services financed from public funds, regardless of the 
material situation20. 

Considering the scope of basic healthcare services, it is worth paying 
attention to your right to access outpatient care as well as to home care and 
access to diagnostic tests. The right is also the right to inpatient treatment and 
rehabilitation. Entities engaged in these activities must meet specific statutory 
requirements, which relate in particular to spatial, sanitary and installation 
conditions21.

It is worth noting that the basis for the right to be treated with dignity is the 
European Convention on Human Rights and the Constitution of the Republic of 
Poland. Both documents speak of prohibiting torture and inhuman treatment or 
humiliation of another person. The ban in the documents applies to all people. 
In practice, this means that in every situation, no person can be treated in a 
humiliating way or in some way violating his dignity. It is also worth noting 
that the right to equal treatment is an absolute right so it cannot be restricted or 
violated in any way22. 

However, it is undoubtedly the fact that there are situations in which older 
people in a certain way feel different treatment than what was written in the 
above documents. These situations occur both in nursing homes and other state 
institutions, e.g. in hospitals. Both the assessment and the manner of handling the 
other person is often inhuman or degrading. It depends on the specific situation 
or in a specific case, when older people take more time than working-age people. 
It is worth noting, however, that degrading treatment of another person does 
not have to be deliberate, because the impact that a particular case has on an 
elderly person is important. If nursing home employees inadvertently leave their 
residents in dirty bedding for a certain period of time due to staff shortages, this 
may qualify as inhuman or degrading treatment of human dignity23. 

It is also worth paying attention to the right to respect for private life, 
which is also protected by law. Private life is more than “privacy” and includes 
issues such as the capacity for personal life and personal choice, the ability to 
build relationships with other people, well-being both physically and mentally or 

20  Ibidem., s. 20.
21  Ibidem., s. 21.
22 J. Peres-Białas, Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych 

w Polsce – możliwości i ograniczenia [w:] Publiczna troska, prywatna opieka. 
Społeczności lokalne wobec osób starszych, pod red. M. Racław, Warszawa 
2011, s. 21. 

23  Ibidem., s. 22.
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access to medical care. The right to privacy is a basic personal right and is a right 
guaranteed by the constitutions24. 

It is worth noting that the basis for the right to be treated with dignity is the 
European Convention on Human Rights and the Constitution of the Republic of 
Poland. Both documents speak of prohibiting torture and inhuman treatment or 
humiliation of another person. The ban in the documents applies to all people. 
In practice, this means that in every situation, no person can be treated in a 
humiliating way or in some way violating his dignity. It is also worth noting 
that the right to equal treatment is an absolute right so it cannot be restricted or 
violated in any way.

Everyone has the right to legal protection of both private and family life, 
to honor and good name, and to be independent in deciding their own lives. It is 
worth remembering that the right to privacy related to the protection of privacy in 
a civil law, administrative, legal or criminal nature. In a situation where another 
person violates part of this privacy, then you can assert your rights before a civil 
court. Sometimes activities that violate the sphere of privacy can be considered 
a criminal act. Such an action is, for example, violation of the confidentiality 
of correspondence, violation of home mirrors or persistent harassment that 
reasonably causes a victim a sense of danger25. 

As far as administrative grounds are concerned, the protection of privacy 
concerns specifically the protection of personal data. Human rights such as health, 
freedom, freedom of conscience, honor, surname, nickname, image, scientific 
creativity, image or inactivity of housing remain in the sphere of protection of 
civil law, regardless of the protection provided for by law. Therefore, a breach 
of the right to privacy may be the disclosure of information about our health by 
a doctor if we do not agree to such action. A violation of personal rights may be, 
for example, violation of the confidentiality of correspondence. We also have the 
right to protect my home, and therefore the right to a peaceful home, free from 
unlawful interference by unwanted persons26. 

Let us remember that everyone has the right to the protection of personal 
data concerning him. The collection and processing of personal data is, in 
principle, not permissible without the consent of the data subject. It is also 
worth noting that every person has the right to control the processing of personal 
data, including updating or rectifying such data, suspending their processing or 
deleting them in the event of their incompleteness or the needlessness to remain 
in the database27. 

The body that specializes in such matters is the General Inspector for 
Personal Data. It is worth noting that the right to respect for both family and 
private life is one of the basic rights of the patient. A patient who is in a medical 
institution that performs full-time and 24-hour activity in the field of health 

24  K. Antonów, Prawo do emerytury, Kraków 2003, s. 49.
25  Ibidem., s. 50.
26  Ibidem., s. 51.
27  Ibidem.
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services has the right to personal, telephone or correspondence contact with other 
persons, as well as the right to refuse contact with these persons. Any action 
taken by a public authority that violates one’s private life must be fair, necessary 
and proportionate and not excessive in relation to the circumstances. The right to 
not be inhumanly treated is an absolute right, so even public authorities cannot 
justify their actions in any way due to lack of staff or lack of resources28.

Another right to be discussed is the right to decide about yourself in 
accordance with the Constitution of the Republic of Poland, according to which 
every person has the right to decide on their own personal life or make decisions 
related to it, e.g. work, treatment, family life, how to spend money etc. Older 
people have the same right to decide about their lives as others. Decisions on 
legal significance, e.g. purchase of an apartment, signing of a loan agreement, 
preparation of a will, can only be made after coming of age. This is called legal 
capacity, i.e. acquiring rights and incurring obligations29. 

A very good example of such behavior is the maintenance obligation, 
which is designed to help the former partner to support the child and includes 
aspects such as food, purchase of clothing or measures for proper upbringing, 
including means of spiritual and intellectual development or the possibility of 
providing cultural interests. The scope of such maintenance depends, of course, 
on the justified current needs of the entitled person as well as on the gainful and 
financial possibilities of the obligated person. As for the rule on maintenance, 
they are obliged to have relatives in a straight line and siblings. This applies to 
all possible relationships, so it goes beyond the sphere of parents’ obligations 
towards their own children, but applies to parents or grandchildren in certain 
cases. Creation of entitlements to maintenance towards parents concerns the case 
when the child’s parents are living in need or in sickness. In the circumstances 
understood in this way, one can speak of deficiency when there is a real risk of a 
failure to meet basic needs at a level close to the social level, so when a person 
does not have sufficient means of subsistence to meet his needs and if such a 
person is not in able to obtain funds on their own, which would be able to satisfy 
these needs30.

Another important aspect to mention is family life, which is very broadly 
defined because it includes both loved ones and family ties. The right to respect 
for family life includes aspects such as the possibility of living together with a 
family and maintaining relationships with family members. This right is very 
important in the event that a specific person is for some reason separated from his 
partner or other family members, which makes contact or visit difficult. A very 
good example is the time when a person lives at home and requires care, and the 

28  Jan Paweł II, Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku, 
Watykan 1999,s. 129.

29  Ibidem., s. 130.
30  J. Peres-Białas, Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych 

w Polsce – możliwości i ograniczenia [w:] Publiczna troska, prywatna opieka. 
Społeczności lokalne wobec osób starszych, pod red. M. Racław, Warszawa 
2011, s. 24. 
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local authorities do not have the resources to place such a person in a social care 
home, family integration plays a significant role here. However, if the authority 
separates a person from their partner or family in a given situation, they must be 
able to justify their decision and will have to consider whether their actions are 
lawful, necessary and proportionate

According to the law, every adult person has full legal capacity. Decisions 
about legal significance should, however, be taken by a person who is aware 
of their significance, understands them and is able to communicate them. It is 
not important whether a decision is the best for a given person, it is important 
that it is thought out and consciously made. There are situations in life where a 
person may have difficulty in making conscious decisions on important issues 
related to health, lifestyle, and property. It can be associated with age, a serious 
illness, an accident condition when contact with someone is very difficult. At 
present, Polish law does not provide for too many forms of support in such 
difficult situations. However, there are laws that can help you solve the problem 
of deciding yourself31. 

These provisions apply to a notary power of attorney to perform specific 
activities by an authorized person or provisions on a guardian for a disabled 
person. If any person believes that his rights have been violated in some way, 
then he has the opportunity to take specific actions. These activities also deal 
with issues such as ordinary conversation, which seems obvious, but for older 
people, often lonely or discriminated against, ordinary conversation is a very 
important factor that can contribute to preventing e.g. theft of personal data32. 

Summary
To sum up, it should be remembered that many people are simply ashamed 

to talk to another person about their problems or failures, so in particular older 
people have the option of using telephone lines that offer assistance in certain 
cases. This procedure allows the elderly to open up, because for some people it is 
much easier to talk about problems over the phone. Before such a conversation, 
let’s gather and systematize all information so that it is easier to pass it on to our 
interlocutor. Before taking any action, you should also talk to an experienced 
adviser. This should help us better understand what kind of issues can be 
considered and which institution we should address to our problem33. 

Let us remember that we can seek specialist legal advice in every situation. 
In all social welfare centers we can get legal advice free of charge or contact 
social organizations providing free legal advice or legal clinics operating at 
universities. Social assistance centers, municipal and poviat family support 
centers help in preparing the claim. It is worth mentioning, however, that victims 
can also get advice from a legal advisor or lawyer. When a difficult situation 
arises, often a direct dialogue with a person or organization is very important, 

31  Ibidem.
32  B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, 

Warszawa 2012, s. 29.
33  Ibidem., s. 30.
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especially when it comes to an elderly person who often does not know how to 
deal with a specific situation that has happened to him34. 

Help can be given to us by a close person, advisor or mediator. If we 
believe that our human rights have been violated, it is always worth calling the 
Ombudsman’s free helpline. This will allow us to know if the Ombudsman can 
deal with our case35.

The crisis of civilization must be answered by a civilization of love, based 
on the universal values of peace, solidarity and freedom, which are fully realized 
in Christ.

Apostolic Letter Tertio Millennio Adveniente, 1994.
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In the 21st century, cross-border areas deserve special consideration in crisis situations. Social 

issues and problems in these areas touch on the very complex and sensitive issues of everyday life of 
the people from these areas. Local community, including older people exposed to situations requiring 
support from the state. Social policy is one of the most important strategies in these areas. In crisis 
situations, social ailment has a negative impact on a given society. It is widely perceived as a field 
requiring specific social actions in order to reduce or eliminate a given negative phenomenon which 
is bothering in a given border area. The cooperation of local and state authorities on both sides of 
the border should aim at eliminating crises at all levels. Support and assistance for the population, 
including the elderly, the sick and the socially excluded should be a priority as a basic task for the 
authorities at various levels.
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